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De initiatieven

Dat innovatie van belang is, wordt ook op Europees 
niveau erkend. Zo is er Horizon Europe, het belangrijkste 
financieringsprogramma van de Europese Unie (EU) voor 
onderzoek en innovatie met een budget van € 95,5 miljard 
voor de periode 2021-2027. Met dit programma wil de 
Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van 
Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimu-
leren.1 

Zorg ervoor tijdig bekend te zijn 
met wat bij een aanvraag aange-
leverd moet worden en dat het 

dossier aan de eisen voldoet

Daarnaast is er bijvoorbeeld Food 2030, het onderzoeks- 
en innovatiebeleid van de EU om voedselsystemen om te 
vormen en ervoor te zorgen dat iedereen voldoende betaal-
baar en voedzaam voedsel heeft om een gezond leven te 
leiden. Onze huidige voedselsystemen zijn namelijk niet 
duurzaam en worden bovendien beïnvloed door factoren 
als klimaatverandering, grondstoffenschaarste en bevol-
kingsgroei.2 Innovatie kan daar een grote rol spelen. 

(Levensmiddelen)wetgeving: belemmering of 
stimulans?

Dan is er natuurlijk wet- en regelgeving, waaronder die 
welke innovatie stimuleert. Denk aan subsidies of wetgeving 

1 Te raadplegen op www.rvo.nl
2 Te raadplegen op ec.europe.eu

die verduidelijkt dat een product op de markt mag worden 
gebracht. Onderzoek toont aan dat juridische duidelijkheid 
een positief effect kan hebben op innovatie in de foodsec-
tor.3 Anderzijds is er ook wet- en regelgeving waarvan men 
zou kunnen stellen dat die een barrière opwerpt en daarom 
een negatief effect kan hebben op innovaties. Denk bijvoor-
beeld aan toelatingsprocedures voor producten, waarmee 
men wil voorkomen dat onveilige producten op de markt 
komen. Wetgevers zullen ongetwijfeld stoeien met de uitda-
ging om een evenwicht te vinden tussen de eisen van veilig-
heid – consumentenbescherming – en de mogelijkheden tot 
innovatie, die niet alleen in het belang van het bedrijfsleven 
is, maar ook in het belang van de consument en de natuur 
e.d. kan zijn

Van R&D tot de commercialisering 

Wet- en regelgeving is naar mijn mening in alle fasen van 
het innovatieproces van belang; van Research & Develop-
ment (R&D) tot de commercialisering. De eerste tip die ik 
foodinnovators wil meegeven is dan ook: neem de relevante 

3 onderzoekers (Annisa leialohilani en Alie de Boer, eu food legislation 
impacts innovation in the area of plant-based dairy alternatives, Trends 
in Food Science & Technology, 104, 262-267) concludeerden in 2020 dat 
het regelgevingskader van de eu een positieve invloed heeft gehad op 
de innovatie in zuivelalternatievensector (zuivelalternatieven zijn voe-
dingsmiddelen zoals kaas en yoghurt, die gemaakt zijn van plantaardige 
'melk' in plaats van de gebruikelijke dierlijke producten). Het kader heeft 
namelijk juridische duidelijkheid gecreëerd en een hoog niveau van 
voedselveiligheid en consumentenbescherming gewaarborgd. dezelfde 
wetgeving heeft echter ook een negatief effect op de innovatie in de 
sector, met name als gevolg van (i) de uiteenlopende interpretatie van 
verordening (eu) nr. 1308/2013 (Cmo); (ii) de verschillende niveaus van 
consumentenbescherming tussen sectoren; (iii) het ontbreken van een 
wettelijke definitie van veganistisch voedsel; en (iv) de enge definitie van 
'melk' en 'melkproducten' zoals gedefinieerd in de Cmo.

Alternatieve eiwitten, zoals kweekvlees en eetbare insecten, en 3D-geprint voedsel; het zijn slechts 
enkele voorbeelden van innovatie in de voedingsmiddelenindustrie. Wetgeving en innovatie in de 
voedingsmiddelenindustrie gaan hand in hand met elkaar. Maar belemmert of stimuleert wetgeving innovatie? 
Een ding staat vast: om succesvol nieuwe levensmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen is het van 
belang om al vroeg in het traject kennis te nemen van de wet- en regelgeving. In dit artikel bespreek ik waarom 
dit van belang is, tegen welke problemen voedingsinnovators kunnen aanlopen en welke tips en adviezen ik in 
dit kader kan meegeven. \ 
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wet- en regelgeving al vroeg mee in het ontwikkelingspro-
ces. Het begint met de kwalificatie van het product. Vervol-
gens is het van belang bekend te raken met of geïnformeerd 
te worden over de van toepassing zijnde wet- en regelge-
ving, zodat daarmee rekening gehouden kan worden gedu-
rende de ontwikkeling alsook de latere verhandeling. Het 
is immers van belang te voorkomen dat men na de ontwik-
keling erachter komt dat het product niet in Nederland of 
de EU verhandeld mag worden, omdat er bijvoorbeeld een 
verboden stof in zit. Of dat men erachter komt dat men het 
product niet op de beoogde manier mag commercialiseren, 
waardoor de gehele business case op losse schroeven komt 
te staan. Denk ook aan het geval dat een product uitont-
wikkeld is en men klaar is om het op de markt te brengen 
om er vervolgens achter te komen dat een vergunning of 
toelating nodig is, waarmee geen rekening is gehouden. Het 
is wenselijk om dit alles te voorkomen. Helaas is kwali-
ficatie van een product – stap 1 in dit kader – niet in alle 
gevallen gemakkelijk. Er is echter ook goed nieuws. Het 
is niet nodig alles zelf from scratch uit te zoeken. Hulp en 
deskundige ondersteuning zijn beschikbaar! 

Levensmiddel

Wanneer is er sprake van een levensmiddel? In de Algemene 
Levensmiddelenverordening4 (ALV) wordt onder levens- 
of voedingsmiddel verstaan: 'alle stoffen en producten, 
verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd 
zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens 
worden geconsumeerd. Dit begrip omvat tevens drank, 
kauwgom alsmede iedere stof, daaronder begrepen water, 
die opzettelijk tijdens de vervaardiging, de bereiding of de 
behandeling aan het levensmiddel wordt toegevoegd. [...]'5

Onder de definitie vallen echter geen geneesmiddelen, 
cosmetisch producten, tabak- en tabaksproducten, medi-
sche hulpmiddelen en nog een aantal andere producten. En 
dat brengt ons gelijk tot het volgende probleem.

Geneesmiddel of levensmiddel? 

Het is niet altijd zo eenvoudig vast te stellen of iets nou 
kwalificeert als een levensmiddel of een ander product. Een 
supplement bijvoorbeeld; is dat nu een voedingssupplement 
of een geneesmiddel? Het onderscheid is van groot belang. 
De Geneesmiddelenwet (Gw) verbiedt het in het handels-
verkeer brengen van een geneesmiddel waarvoor geen 
handelsvergunning is verleend.6 

4 verordening (eg) nr. 178/2002 van het europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en 
voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een 
europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van proce-
dures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG l 31 van 1 februari 
2002, p. 1.

5 Art. 2 Alv.
6 Art. 40 gw. 

Overtreding kan7 tot gevolg hebben dat de overtreder direct 
beboet wordt, met een boete van € 150.000 per afzonder-
lijke overtreding.8 Een dergelijke overtreding is tevens een 
economisch delict.9 Het kan dus problematisch zijn als men 
denkt een levensmiddel op de markt te brengen, terwijl het 
(volgens de autoriteiten of de rechter) kwalificeert als een 
geneesmiddel. 

Men zal moeten toetsen aan de definities in de wetgeving en 
eventueel daarin opgenomen uitzonderingen. In de Genees-
middelenwet wordt onder ‘geneesmiddel’ verstaan: 'een 
substantie of een samenstel van substanties die bestemd is 
om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op 
enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor: 
1. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond 
of pijn bij de mens,  
2. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of 
3. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van 
fysiologische functies bij de mens door een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect te bewerkstellingen.'10 

Deze definitie van geneesmiddel bevat de implementatie van 
de geharmoniseerde definitie van geneesmiddel,11 die uiteen 
valt in (i) het aandieningscriterium en (ii) het toedienings-
criterium. Wordt aan een van beide of aan beide voldaan, 
dan is sprake van een geneesmiddel.12 

Bij het aandieningscriterium gaat het er – kort gezegd – om 
of bij de presentatie van het product een werking wordt 
geclaimd met betrekking tot het behandelen of voorko-
men van ziekten. Daarbij is niet alleen van belang welke 
claims worden gebruikt (zoals in reclame-uitingen of op 
het etiket), maar ook de indruk die de presentatie van het 
product wekt. Bijvoorbeeld de vorm waarin het wordt 
aangeboden (bijv. capsule, tablet, crème), de verpakking, 

7 ik noem bewust ‘kan’, omdat in sommige gevallen de toezichthouder de 
keus heeft of zij handhaaft op basis van de gw of de warenwet. Bijvoor-
beeld als er sprake is van een verboden medische claim. dan kan er ge-
handhaafd worden op basis van artikel 2 lid 6 warenwetbesluit informatie 
levensmiddelen jo. artikel 7 lid 3 en 4 verordening (eu) nr. 1169/2011 of 
als er voldaan wordt aan de definitie van een geneesmiddel, op basis van 
artikel 40 of artikel 84 gw.

8 Het boetenormbedrag is € 150.000 voor een dergelijke overtreding. dit 
is een in de Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie volksgezond-
heid welzijn en sport 2019 vastgesteld boetebedrag dat passend wordt 
geacht bij de overtreding. Het boetenormbedrag is het uitgangspunt 
voor de berekening van het boetebedrag. er kunnen verlichtende en 
verzwarende omstandigheden zijn.

9 Het betreft een misdrijf voor zover opzettelijk begaan, en anders een 
overtreding (art. 2 wet op de economische delicten).

10 Art. 1 lid 1 sub b gw. 
11 Art. 1 onder 2, Richtlijn 2001/83/eg van het europees Parlement en de 

Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wet-
boek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PbEG l 311 
van 28 november 2001, p. 67.

12 Zie o.a. HvJ eu 16 november 2017, zaaknr. C-219/05, eCli:eu:C:2007:678 
(Knoflookarrest), meer specifiek r.o. 41 en het daar genoemde arrest 
HLH Warenvertrieb en Orthica (HvJ eg 9 juni 2005, zaak C-211/03), 
eCli:eu:C:2005:370).
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etc.13 Zo volgde de Rechtbank Rotterdam het oordeel van 
de minister van VWS dat door de aanprijzingen op de 
website diverse Becel-producten, zoals Becel Dieet, Becel 
Light en Becel Omega3Plus, op grond van het aandienings-
criterium als geneesmiddel werden gepresenteerd.14 De 
Rechtbank ’s-Gravenhage oordeelde dat de minister van 
VWS kokosolie, High Omega Perilla en krill-olie op basis 
van het aandieningscriterium heeft mogen kwalificeren als 
geneesmiddel. Ze werden namelijk gepresenteerd als zijnde 
geschikt voor genezing of het voorkomen van een ziekte of 
gebrek bij de mens, aldus de Rechtbank.15 
Deze voorbeelden wijzen er dus nog maar eens op dat het 
raadzaam is om in een vroeg stadium al na te denken hoe 
men een product op de markt wil presenteren en wat daar-
voor op orde dient te zijn. Wil men bijvoorbeeld bepaalde 
medische claims kunnen gebruiken? Voor levensmiddelen 
geldt (in beginsel) een verbod op het gebruik van medische 
claims.16 Medische claims zijn bijvoorbeeld voorbehouden 
aan geneesmiddelen en – tot op zekere hoogte – aan medi-
sche hulpmiddelen en voeding voor medisch gebruik. 

De beoordeling of een product op basis van het toedienings-
criterium kwalificeert als geneesmiddel is van meer techni-

13 Zie bijvoorbeeld HvJ eg 30 november 1983, zaaknr. C-227/82 (Van Ben-
nekom), eCli:eu:C:1983:354, HR 8 maart 2002, NJ 2003/706. 
waarbij dan wel weer geldt dat volgens vaste rechtspraak de uiterlijke 
vorm van het product, hoewel hij een serieuze aanwijzing vormt voor de 
bedoeling van de verkoper of fabrikant om het product als geneesmiddel 
in de handel te brengen, geen uitsluitende en beslissende aanwijzing kan 
zijn (zie bijvoorbeeld r.o. 19 van het van Bennekom-arrest alsook nr. 28 
van HvJ eg 21 maart 1991, zaaknr. C-369/88 (Delattre). de capsulevorm is 
bijvoorbeeld niet eigen aan geneesmiddelen. een groot aantal voedings-
producten wordt in die vorm aangeboden, teneinde de inname ervan 
door de consumenten te vergemakkelijken. Art. 2 sub a van Richtlijn 
2002/46/eg inzake voedingssupplementen noemt ook de capsulevorm 
bij de criteria die worden gehanteerd voor de definitie van het begrip 
‘voedingssupplement’.

14 Rb. Rotterdam 23 januari 2014, zaaknr. RoT-12_04421, 
eCli:Nl:RBRoT:2014:277.

15 Rb. ’s-gravenhage 14 november 2012, zaaknr. AwB 12/2711, 
eCli:Nl:RBsgR:2012:BY5486. 
Bij deze uitspraak zijn wel vraagtekens geplaatst, bijvoorbeeld in IER 
2013/32, m.nt. Hoogenraad en Fontaine en in JGR 2013/2 m.nt. lisman. 
deze auteurs betogen dat de toepassing van deze hiërarchiebepaling – 
zie ook onder het kopje ‘Borderline producten’ in dit artikel – zich dient 
te beperken tot gevallen waarin er inderdaad twijfel bestaat over de 
classificatie van een product. 

16 Art. 7 lid 3 en 4 verordening (eu) nr. 1169/2011 (de voedselinformatiever-
ordening) jo. art. 2 lid 7 warenwetbesluit informatie levensmiddelen. de 
europese wet- en regelgeving voorziet echter eveneens in uitzonde-
ringen op deze regels, bijvoorbeeld bij voeding voor medisch gebruik, 
waarvoor specifieke eisen gelden voor de presentatie (etikettering) van 
deze producten (zie bijv. voor voeding voor medisch gebruik verordening 
(eu) nr. 609/2013 en gedelegeerde verordening (eu) nr. 2016/128).

sche aard.17 Bij een procedure over melatonine-houdende 
producten kwam dit criterium aan de orde.18 De Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde dat producten met 
een doseeradvies dat leidt tot een inname van een hoeveel-
heid melatonine van 0,3 mg of meer per dag, op basis van 
het toedieningscriterium worden beschouwd als geneesmid-
del. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam 
oordeelde echter dat de minister van VWS onvoldoende 
heeft onderbouwd dat de dagdosering van melatonine van 
0,3  mg of meer bepalend is voor de kwalificatie van de 
beoordeelde producten van verzoekster als geneesmiddel. 
Weliswaar staat het de IGJ vrij om een individuele beoorde-
ling van de melatonine-bevattende producten van verzoek-
ster te maken, maar hierbij dient wel rekening te worden 
gehouden met de huidige stand van de wetenschap. Gelet 
op recentere wetenschappelijke artikelen en andere publi-
caties, was het de vraag of het door de minister van VWS 
aangehouden uitgangspunt stand kon houden. Nu dat voor 
de voorzieningenrechter onvoldoende duidelijk was, werd 
het bestreden besluit gezien als onvoldoende zorgvuldig 
voorbereid en gemotiveerd. 

Het voornoemde laat in ieder geval zien dat er een van 
geval tot geval-beoordeling zal moeten plaatsvinden. 

Borderline producten

Soms voldoet een product echter aan zowel de definitie 
van een levensmiddel als een geneesmiddel of een ander 
product, zoals een medisch hulpmiddel of een cosmetisch 
product. In een dergelijk geval rijst de vraag welke regels 
van toepassing zijn. Soms biedt de wetgeving uitsluitsel of 
richting:
 – De Geneesmiddelenwet19 bepaalt dat indien een pro-

duct, voor zover het zijn kenmerken betreft, zowel 
voldoet aan de definitie van geneesmiddel als aan de 
definitie van een product in een andere wettelijke rege-
ling, dat de Geneesmiddelenwet onverminderd van toe-

17 Het HvJ eu heeft bepaalt dat nationale autoriteiten van geval tot geval 
moeten beoordelen of een product op grond van het toedienings-
criterium als een geneesmiddel moet worden aangemerkt. daarbij 
moeten zij met alle kenmerken van het product rekening houden, in 
het bijzonder de samenstelling, de farmacologische, immunologische 
en/of metabolische eigenschappen ervan, zoals deze bij de huidige 
stand van de wetenschap kunnen worden vastgesteld, de wijze waarop 
het product wordt gebruikt, de omvang van de verspreiding van het 
product, de bekendheid van de consument ermee en de risico’s die het 
gebruik ervan kan meebrengen (HvJ eg 16 april 1991, zaaknr. C-112/89 
(Upjohn), eCli:eu:C:1991:147; HvJ eg 15 november 2007, zaaknr. C-319/05 
(Europese Commissie/Bondsrepubliek Duisland), eCli:eu:C:2007:678; HvJ 
eg 15 januari 2009, zaaknr. C-140/07, JGR 2009/1 (Hecht-Pharma I); HvJ eg 
5 maart 2009, zaaknr. C-88/07, JGR 2009/28 (Commissie/spanje); HvJ eg 
30 april 2009, zaaknr. C-27/08, JGR 2009/9 (BIOS Naturprodukte).

18 Rb. Rotterdam 8 juli 2020, eCli:Nl:RBRoT:2020:6011
19 Art. 1 lid 6 gw. 
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passing is ten aanzien van dat product.20 Deze bepaling 
bevat de implementatie van artikel 2 lid 2 van Richtlijn 
2001/83/EG (de Geneesmiddelenrichtlijn), zoals gewij-
zigd door Richtlijn 2004/27/EG. Daarin staat dat in 
geval van twijfel, wanneer een product, rekening hou-
dend met alle kenmerken ervan, voldoet aan de definitie 
van een geneesmiddel alsook aan en ander gereguleerd 
product,21 dat dan de bepalingen van de Geneesmid-
delenrichtlijn van toepassing zijn. Nummer 7 van de 
considerans van Richtlijn 2004/27/EG vermeldt dat die 
richtlijn niet van toepassing is indien een product dui-
delijk onder de definitie van andere productcategorieën 
valt, met name voeding, voedingssupplementen, medi-
sche hulpmiddelen, biociden of cosmetische producten. 
Gelet op het beginsel van richtlijnconforme uitlegging22 
geldt dat de hiërarchiebepaling uit de Geneesmiddelen-
wet in beginsel zo uitgelegd moet worden dat deze en-
kel geldt ‘in geval van twijfel’ en waarbij het product, 
rekening houdend met alle kenmerken van het product, 
(in ieder geval) volledig onder de definitie van een ge-
neesmiddel valt.23

 – De Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR)24 
bepaalt dat die verordening niet van toepassing is op 
levensmiddelen die onder de ALV vallen of geneesmid-
delen in de zin van de Geneesmiddelenrichtlijn.

20 'dit artikellid strekt ertoe buiten twijfel te stellen dat, als een product 
zowel een geneesmiddel is als een product in de zin van een andere 
wettelijke regeling, degene die het product bereidt of verhandelt, niet 
kan kiezen onder welk wettelijk regiem hij zijn product wil laten vallen. 
Hij en het product zullen in elk geval moeten voldoen aan de genees-
middelenwet', (Nvw, Kamerstukken II 2004/05, 29359, 8, p. 45). daarnaast 
kan ook een ander wettelijk regiem van toepassing zijn, zoals dat van de 
opiumwet.

21 de officiële tekst luidt: 'en aan de definitie van een product dat onder de 
toepassing van andere communautaire wetgeving valt, beantwoord'.

22 waardoor een nationale rechter gehouden is waar mogelijk nationaal 
recht uit te leggen in het licht van de bewoordingen en doel van de be-
trokken richtlijn waarbij geldt dat die verplichting wordt begrensd door 
de algemene rechtsbeginselen en met name het rechtzekerheidsbeginsel 
en het verbod van terugwerkende kracht, en dat het beginsel van con-
forme uitleg niet kan dienen als grondslag voor een uitleg contra legem 
van het nationale recht (HvJ eu 5 oktober 2004, C-397-403/01 (Pfeiffer), 
HvJ eu 16 juni 2004, C-105/03 (Pupino), HvJ eu 4 juli 2006, C-212/04 
(Adeneler) en HvJ eu 24 januari 2012, C-282/10 (Dominguez)).

23 in HvJ eg 15 januari 2009, C-140/07, eCli:eu:C:2009:5 (Hecht-Pharma) is 
reeds geoordeeld dat artikel 2 lid 2 van Richtlijn 2001/83/eg moet wor-
den uitgelegd dat deze niet van toepassing is op een product waarvan 
de eigenschappen van geneesmiddel in de zin van art. 1 lid 2 onderdeel 
b Richtlijn 2001/83/eg (dat wil zeggen het toedieningscriterium) naar 
werking niet wetenschappelijk is bewezen, doch evenmin kan worden 
uitgesloten. met andere woorden, een product kan alleen worden 
aangemerkt als geneesmiddel naar werking als die werking wetenschap-
pelijk is aangetoond. Hierbij geldt overigens dat niet uitgesloten is dat de 
ene lidstaat van oordeel is dat de hoedanigheid van geneesmiddel naar 
werking van een product is aangetoond, terwijl een andere lidstaat ervan 
uitgaat dat het bewijs dat sprake is van een geneesmiddel naar werking, 
bij de huidige stand van de wetenschap niet is geleverd. 

24 Art. 1 lid 6 verordening (eu) nr. 2017/745 van het europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, PbEU 
l 117 van 5 mei 2017, p. 1.

 – De Voedingssupplementenrichtlijn25 bepaalt dat de 
richtlijn niet van toepassing is op geneesmiddelen als 
omschreven in de Geneesmiddelenrichtlijn.

 – De Cosmeticaverordening26 bepaalt dat die verordening 
slechts betrekking heeft op cosmetische producten en 
niet op geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of bio-
ciden. 

 – In de ALV27 staat dat onder de definitie van ‘levensmid-
del’ niet vallen geneesmiddelen, cosmetische producten, 
tabak- en tabaksproducten, medische hulpmiddelen en 
nog een aantal andere producten.28 

Daarnaast heeft de EC diverse richtsnoeren gepubliceerd 
om de toepassing van de EU-wetgeving te vergemakkelij-
ken, bijvoorbeeld over het grensgebied tussen de cosmetica-
wetgeving en andere sectorspecifieke wetgeving.29 Want hoe 
bepaalt men bijvoorbeeld of er sprake is van een levensmid-
del of een cosmetisch product? Als men naar de definities 
kijkt dan ziet men dat de plaats van bestemming van een 
stof met name daarbij van belang is. Bij een levensmiddel 
gaat het om stoffen en producten die bestemd zijn om door 
de mens te worden geconsumeerd, oftewel ingenomen. Dit 
terwijl de Cosmeticaverordening30 expliciet verduidelijkt 
dat stoffen of mengsels die bestemd zijn om te worden 
ingenomen, geïnhaleerd, ingespoten of ingebracht in het 
menselijk lichaam, niet als cosmetische producten worden 
beschouwd. Hieruit volgt dat de regelgevingskaders voor 
levensmiddelen en cosmetica elkaar in ieder geval uitsluiten 
en dat het van belang is vast te stellen of een betrokken 
product of een stof die het bevat, bestemd is om te worden 
ingenomen.

Niemand hoeft het helemaal 
alleen te doen; er is hulp

Er is ook veel jurisprudentie beschikbaar over de zoge-
noemde ‘borderline producten’, die kan helpen bij kwa-
lificatie. Echter, zelfs met alle beschikbare richtsnoeren is 
het niet altijd makkelijk. Zo is het ook mogelijk dat de 
bevoegde autoriteiten van verschillende lidstaten hetzelfde 
product anders kwalificeren, waardoor hetzelfde product 
in de ene lidstaat de status van geneesmiddel heeft, maar 

25 Art. 1 lid 2 Richtlĳn 2002/46/eg van het europees Parlement en de Raad 
van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevin-
gen der lidstaten inzake voedingssupplementen, PbEU l 183 van 12 juli 
2002, p. 51.

26 overweging 6 bij verordening (eg) nr. 1223/2009 van het europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetica 
producten, PbEU l 342 van 22 december 2009, p. 59.

27 Art.2 Alv.
28 Ter onderbouwing zie art. 2 Alv.
29 Bijvoorbeeld: guidance document on the demarcation between the 

cosmetic products directive 76/768 and the medicinal products directive 
2001/83 as agreed between the commission services and the competent 
authorities of member states en Borderline products manual on the 
scope of application of the Cosmetics Regulation (eC) No 1223/2009 
(Art. 2(1)(a)).

30 Art. 2 lid 2 Cosmeticaverordening. 



WAAR en WeT  nUMMeR 2, MAART 2022 / SDU  13

Food-innovatie vereist goed begrip van levensmiddelenwetgeving en borderline productproblematiek

in de andere bijvoorbeeld wordt gezien als medisch hulp-
middel.31 Denk bijvoorbeeld ook aan supplementen waar-
voor een nationaal suppletiebeleid is, zoals vitamine D 
voor ouderen of foliumzuur voor zwangere vrouwen. Deze 
vallen in sommige landen onder de geneesmiddelenwetge-
ving en in andere landen onder levensmiddelen. Het laatste 
woord hierover is uiteindelijk aan de rechter. Het toont in 
ieder geval aan dat het raadzaam is om advies te vragen aan 
een gespecialiseerde advocaat. Die heeft zicht op de laatste 
jurisprudentie en vaak ook op de visie van de competente 
autoriteit in hun land. 

Neem de relevante wet- en regelgeving 
al vroeg mee in het ontwikkelingsproces

Wetgeving alsook (wetenschappelijke) inzichten wijzigen 
voortdurend; gebruik dus altijd de meeste actuele versie 
daarvan en de huidige stand van de wetenschap. Er zijn 
continue ontwikkelingen die relevant voor innovators 
kunnen zijn. Recent nog heeft het Bureau Risicobeoorde-
ling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA bijvoorbeeld 
de minister voor Medische Zorg en Sport geadviseerd om 
twaalf stoffen, die veel voorkomen in voedingssupplemen-
ten, toe te voegen aan een nog op te stellen nationale lijst 
met onveilige stoffen in voedingssupplementen.32 Staar je 
dus ook niet blind op bestaande wet- en regelgeving, maar 
houd de ontwikkelingen in de markt in de gaten.

Wat voor soort levensmiddel? 

Zelfs als het duidelijk is dat het product kwalificeert als 
levensmiddel, is het soms gecompliceerd om te bepa-
len welke levensmiddelenwetgeving nu van toepassing is. 
Kwalificeert het levensmiddel als een additief – in welk 
geval een voorafgaande toelating vereist is33 –, een tech-
nische hulpstof of gaat het om een gewoon ingrediënt? 
Betreft het een novel food of niet? Autoriteiten verwachten 
dat ondernemingen zelf de juiste kwalificatie maken. Zit 
men ernaast dan kan men zich niet verschuilen achter het 
argument dat men dacht het goed gedaan te hebben. Het 
is helaas niet gemakkelijk. In diverse EG-Commissiewerk-
groepen wordt er dan ook regelmatig over gesproken. Een 
aantal voorbeelden34:

 – Zoutsubstitutie: zijn zoutvervangers additieven of ge-
wone ingrediënten? Zoutvervangers zijn een karakteris-

31 HvJ eu 3 oktober 2013, C-109/12 (Laboratoires Lyocentre / Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus en Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto), eCli:eu:C:2013:626, JGR 2013/35.

32 Zie WW 2022/1, nr.19. uiteraard geldt wel de eis op grond van art. 14 Alv 
dat een levensmiddel veilig moet zijn .

33 Blijkens artikel 4 van verordening (eg) nr. 1333/2008 (Additievenveror-
dening) mogen alleen levensmiddelenadditieven die zijn toegelaten en 
op een bepaalde communautaire lijst zijn opgenomen, als zodanig in 
de handel worden gebracht en in levensmiddelen gebruikt worden. Zij 
dienen te voldoen aan de in de lijst gestelde voorwaarden.

34 Te raadplegen op de website van het Regulier overleg warenwet,  
www.row-minvws.nl

tiek ingrediënt en vallen niet onder de additievenwet-
geving.35 

 – DNA-tracers, een nieuwe toepassing van markers in 
voedsel op basis van synthetische DNA. Bij toepassing 
moet er een risicobeoordeling plaatsvinden, maar dan 
moet wel duidelijk zijn binnen welk wettelijk kader deze 
toepassing valt. Is dit een novel food of is het een ad-
ditief? De novel food-commissiegroep vindt het passen 
binnen het additievenkader. Binnen het additievenkader 
zijn namelijk wel meer markers opgenomen, zoals de 
stempel op eieren en het markeren van fruit met een 
oneetbare schil. De vraag is dan of dit voldoet aan de 
definities en principes van additiefgebruik. Na juridisch 
consult, heeft de EG-Commissiewerkgroep additieven 
vervolgens aangegeven dat zij vindt dat het inderdaad 
onder de additievenwetgeving kan vallen. Waardoor de 
volgende stap kon worden gezet; de risicobeoordeling 
door de EFSA.36 

 – Soja leghemoglobine (een eiwit) heeft effect op kleur en 
smaak van de producten. Sommige lidstaten zijn van 
mening dat het om een genetisch gemodificeerd orga-
nisme (ggo, in het Engels: gmo) gaat en niet om soja, an-
deren vinden dat het om een additief gaat omdat het een 
rode kleur geeft. De aanvrager was bereid om twee aan-
vragen in te dienen; een voor de additievenwetgeving 
en een voor de aromawetgeving. Een aantal lidstaten 
vroeg zich echter af of een aanvraag voor de additieven-
wetgeving niet volstond, omdat additievenwetgeving de 
voorrang kreeg volgens de SCOPAFF-verklaring van 
2018 over plantenextracten bij een substantie met een 
dubbelfunctie (additief en aroma).37

Een goed begrip van de levensmiddelenwetgeving is dus 
relevant. Het laatste wat men wil is dat al het werk voor 
een autorisatieaanvraag voor bijvoorbeeld een novel food 
is verricht, om vervolgens geconfronteerd te worden met 
een beëindiging van die procedure. Zo werd de autorisatie-
aanvraag voor een extract van de Clitoria ternatea-bloem 
door de EC beëindigd, omdat het extract daarvan, vanwege 
de kleurende eigenschappen, onder de voedseladditieven-
wetgeving zou vallen.38 De Novel Food Verordening39 is 
namelijk niet van toepassing op levensmiddelen indien en 
voor zover zij gebruikt worden als levensmiddelenadditie-
ven die binnen het toepassingsgebied van de Additievenver-
ordening vallen.40

35 verslag van de elektronische vergadering van de eg-Commissiewerk-
groep Additieven 8 februari 2021.

36 id. 25 en 26 juni 2020.
37 id. 15 en 16 april 2021.
38 verslag van de elektronische vergadering van de Cwg Nieuwe voedings-

middelen 28 oktober 2020.
39 verordening (eu) 2015/2283 van het europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen (...), 
PbEU l 327 van 11 december 2015, p. 1.

40 Art.2 lid 2 onder b Novel Food verordening.
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Novel food

Het gaat te ver om hier alle mogelijke levensmiddelenwet-
geving te benoemen, maar de novel food-regelgeving kan 
hier niet onbesproken blijven. Een nieuwe voedingsmiddel 
– veelal novel food genoemd – is, kort gezegd, een nieuw 
levensmiddel, een nieuw ingrediënt of een levensmiddel 
met een nieuw ingrediënt dat vóór 15  mei 1997 niet of 
nauwelijks werd geconsumeerd in de EU. Artikel 3 lid 2 van 
Novel Food Verordening bevat een uitgebreide definitie van 
'nieuw voedingsmiddel' met tien categorieën levensmidde-
len die daaronder kunnen vallen. Artikel 2 lid 2 bepaalt dat 
de verordening niet van toepassing is op genetisch gemo-
dificeerde levensmiddelen en levensmiddelen die gebruikt 
worden als additieven, aroma’s, voedingsenzymen of 
bepaalde extractiemiddelen. Een exploitant die een levens-
middel in de EU in de handel wil brengen, moet zelf nagaan 
of dat levensmiddel een novel food is en daarmee binnen het 
toepassingsgebied van de Novel Food Verordening valt.41 
De praktijk leert dat dat soms vrij complex is. Want canna-
bidiol (CBD) als levensmiddel geproduceerd met behulp 
van CO2-extractie en ethanoloplosmiddelen, valt dat nou 
wel of niet onder de Novel Food Verordening?42 Gelukkig 
zijn er diverse hulpmiddelen, zie noot 43, die levensmid-
delenbedrijven kunnen helpen om te bepalen of een inno-
verend product onder de Novel Food Verordening valt.43 Is 
men van mening dat een product niet kwalificeert als novel 
food – en dit geldt ook voor de andere kwalificatie-onder-
zoeken, zoals een additief etc. – dan is het handig die onder-
bouwing intern vast te leggen. Die kan van pas komen bij 
eventuele discussies met nationale autoriteiten. De NVWA 
is bijvoorbeeld van mening dat een exploitant moet kunnen 
aantonen dat het product in kwestie geen novel food is.44 

41 Art. 4 Novel Food verordening.
42 Het europees Parlement stelde hier recent nog vragen over aan de euro-

pese Commissie. Zie ook Waar&Wet, 2021/8, nr. 134, 23 november 2021. 
43 Bijvoorbeeld: (i) het Handboek Nieuwe voedingsmiddelen van de NvwA. 

daarin staat onder meer een stappenplan aan de hand waarvan bepaald 
kan worden of een product een novel food is; (ii) de verordening (eu) 
nr. 2017/2470. deze bevat de zogenoemde ‘unielijst’ met nieuwe voe-
dingsmiddelen die zijn toegestaan in de eu; (iii) het europese information 
and guidance document on human consumption to a significant decree; 
(iv) de europese Novel Food Catalogue. deze europese catalogus bevat 
een niet-uitputtende lijst met producten waarbij is aangegeven of deze 
producten wel of niet een nieuw voedingsmiddel zijn volgens de op het 
moment van discussie beschikbare informatie bij de europese Commissie 
en de lidstaten. de Catalogue kan worden gebruikt door lidstaten en het 
bedrijfsleven om een eerste idee te krijgen of een product wel of niet een 
nieuw voedingsmiddel is; (v) via een een raadplegingsverzoek of publi-
catie van een uitkomst daarvan. Als een exploitant van levensmiddelen-
bedrijf niet zeker weet of een levensmiddel dat hij in de eu in de handel 
wil brengen, al dan niet binnen het toepassingsgebied van deze Novel 
Food verordening valt, kan hij de lidstaat raadplegen waar hij het nieuwe 
levensmiddel voor het eerst in de handel zouden willen brengen. op een 
website van de europese Commissie worden de uitkomsten gepubliceerd 
van de raadplegingsprocedure. 

44 NvwA Handboek nieuwe voedingsmiddelen, te raadplegen op  
www.nvwa.nl

Toelatings- en kennisgevingsprocedure
Als een product een novel food is en het staat niet in de 
Unielijst met toegelaten nieuwe voedingsmiddelen, dan kan 
het niet eerder in de handel worden gebracht of in levens-
middelen in de EU worden gebruikt dan nadat de Europese 
toelatingsprocedure met positief resultaat is doorlopen.45 
Voor traditionele levensmiddelen uit derde landen die een 
geschiedenis van veilig gebruik hebben en die nieuw zijn in 
de EU is er een kennisgevingsprocedure.46

In de praktijk verschilt de lengte van de toelatingsprocedure 
per product. Dat hangt onder meer af van de volledigheid 
en de kwaliteit van het aangeleverde dossier. Naar blijkt 
kost het opvragen van aanvullende informatie veel extra 
tijd. De hoeveelheid aanvullende vragen die de European 
Food Safety Authority (EFSA) stelt, zorgt er bovendien 
voor dat een deel van de novel food-aanvragen de eind-
streep niet haalt. De ervaring leert dat op dit moment de 
doorlooptijd van een gemiddelde novel food-aanvraag in 
de EU tussen de 35 en 60 maanden is. De doorlooptijd in 
de Verenigde Staten is veelal minder dan 24 maanden. Er 
wordt dan ook wel betoogd dat de lange doorlooptijd in 
Europa nadelig is voor de concurrentiepositie en de innova-
tieve mogelijkheden van de Europese levensmiddelenindus-
trie.47 Want zolang er geen toestemming is, mag het product 
in de EU niet in levensmiddelen worden gebruikt of in de 
handel gebracht. Er worden dus ook geen inkomsten gege-
nereerd, terwijl er wel kosten zijn gemaakt. Ondernemers 
moeten dus een behoorlijke lange adem hebben. De tips zijn 
dan ook: zorg ervoor tijdig bekend te zijn met wat bij een 
aanvraag aangeleverd moet worden en dat het dossier aan 
de eisen voldoet.48 Gebruik ook hier weer de beschikbare 
guidance documenten.49 Er zijn bovendien adviesbureaus 
met ervaring op dit gebied, die voor het opstellen van een 
dossier ingehuurd kunnen worden. Vooraf contact met 
ondernemers die een dergelijke procedure hebben doorlo-
pen is daarnaast ook nuttig.

onderzoek toont aan dat juridische 
duidelijkheid een positief effect kan 

hebben op innovatie in de foodsector

Een toegelaten nieuw voedingsmiddel kan in beginsel 
door iedereen in de handel worden gebracht in alle lidsta-
ten, zolang wordt voldaan aan de voorwaarden die in de 
Unielijst staan. Dat zijn bijvoorbeeld een etiketteringseis 

45 Art. 6 lid 2 van de Novel Food verordening.
46 Art. 14 en 15 van de Novel Food verordening en uitvoeringsverordening 

(eu) nr. 2017/2468.
47 Zie www.fnli.nl
48 de eisen opgenomen in uitvoeringsverordening (eu) nr. 2017/2469.
49 guidance on the preparation and presentation of an application for 

authorisation of a novel food in the context of Regulation (eu) 2015/2283 
van de eFsA en Administrative guidance on the submission of applica-
tions for authorisation of a novel food pursuant to Article 10 of Regula-
tion (eu) 2015/2283 van de eFsA.
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of in welke levensmiddelen zij zijn toegestaan en de speci-
ficatie van het product. Om onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in de landbouw- en levensmiddelenindustrie 
te stimuleren, is wel in bepaalde bescherming voorzien 
voor de investeringen die aanvragers hebben gedaan om 
de bij een aanvraag ingediende ondersteunende informa-
tie en gegevens te verzamelen. 50 Zo kan de aanvrager bij 
de aanvraag een verzoek indienen voor gegevensbescher-
ming van recentelijk ontwikkelde wetenschappelijke data 
voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van toelating 
van het nieuwe voedingsmiddel. Als de EC een dergelijke 
aanvraag goedkeurt dan kunnen deze wetenschappelijke 
gegevens niet zonder toestemming van de oorspronkelijke 
aanvrager worden gebruikt voor een volgende aanvraag. 51 
De oorspronkelijke aanvrager kan wel met een volgende 
aanvrager overeenkomen dat de wetenschappelijke bewij-
zen of gegevens mogen worden gebruikt door die volgende 
aanvrager. Bijvoorbeeld door middel van een licentie. Daar-
naast kan men er ook voor kiezen de krachten met andere 
partijen te bundelen, om de tijdsinvestering en kosten van 
een aanvraag te delen. Als meerdere partijen de vruchten 
van een aanvraag kunnen plukken, dan is het ook fair de 
kosten te delen.52 Om mogelijke geschillen te voorkomen 
is het wenselijk vooraf goede afspraken over een dergelijke 
samenwerking te maken. 

50 overweging 30 van de Novel Food verordening.
51 Art. 26 en 27 Novel Food verordening. overigens geldt deze mogelijkheid 

niet voor de kennisgevingsprocedure en de toelatingsprocedure voor 
traditionele levensmiddelen uit derde landen.

52 dit argument en de in de zin daarvoor genoemde suggestie gelden ook 
bij additieven. Zodra het additief is toegelaten, kan het immers door 
iedereen gebruikt worden mits aan de in de lijst gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. samenwerking bij een additievenaanvraag kan in som-
mige gevallen dus een optie zijn.

Conclusie

Het kan best complex zijn om te bepalen welke wet- en 
regelgeving op een product van toepassing is. Maar wees 
gerust: er zijn hulpmiddelen, maak daar gebruik van. 
Bekijk vroeg in het R&D-proces welke wet- en regelgeving 
mogelijk van belang is. Houd er tijdig rekening mee, om 
later niet te ervaren dat alle inspanningen in ontwikkeling 
en marketing voor niets zijn geweest. Het komt voor dat 
door gebrek aan kennis over de wet- en regelgeving of door 
een onjuiste interpretatie of beoordeling men een verkeerde 
keuze maakt; het is ook niet eenvoudig. Borderline-
productproblematiek speelt evenals interpretatieverschillen 
tussen verschillende landen. Doordat innovatie niet stilstaat 
en in het algemeen sneller gaat dan de wetgeving, zullen 
er waarschijnlijk altijd vragen blijven voor productvernieu-
wers. Schrap een geweldig idee niet, alleen omdat u niet 
weet hoe de juridische kant van het ontwikkelingswerk aan 
te pakken. Niemand hoeft het helemaal alleen te doen; er 
is hulp. Hopelijk helpt dit artikel – en de daarin genoemde 
guidance (documenten), met name ook in de noten – de 
vernieuwer een eind op weg.
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