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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0291/2013, ingediend door Marjan Rupnik  (Sloveense 
nationaliteit), over de Codex Alimentarius

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de Codex Alimentarius in Nederland een verbod heeft ingesteld op het 
publiceren en schrijven over de geneeskrachtige of verzachtende effecten van kruiden, 
homeopathische samenstellingen, vitaminen, enz. Hij meent dat de keuze van consumenten 
door deze praktijk gevaar loopt. Alleen de natuurlijke geneesmiddelen die door de literatuur 
van de medische sector erkend zijn, zijn toegestaan. Hij is van mening dat dit een inbreuk is 
op de rechten van consumenten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De Commissie van de Codex Alimentarius (CCA) werd in 1963 opgericht door de Voedsel-en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. De CCA 
ontwikkelt internationale voedingsnormen, richtsnoeren en praktijkcodes om de gezondheid 
van consumenten te beschermen en eerlijke praktijken in de handel in voedsel te garanderen. 
De Commissie van de Codex Alimentarius bevordert eveneens de coördinatie van alle door 
internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties ondernomen werk op 
het vlak van voedingsnormen. De Europese Unie en alle lidstaten zijn lid van de Commissie 
van de Codex Alimentarius.

De door de Commissie van de Codex Alimentarius aangenomen normen, richtsnoeren en 
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codes zijn vrijwillig en bevatten daarom geen uitvoeringstermijnen en kunnen niet 
automatisch in een bepaald land in bindende wetgeving worden omgezet. Ook al zijn het 
aanbevelingen voor vrijwillige toepassing door de lidstaten, in sommige gevallen dienen de 
Codex-normen toch als basis voor nationale wetgeving.

De in 2005 aangenomen richtsnoeren voor vitamine- en minerale voedingssupplementen 
(CAC/GL 55-2005) zetten mensen ertoe aan hun vitamines en mineralen via een evenwichtig 
dieet te krijgen, bevelen aan dat supplementen bepaalde minimumhoeveelheden van vitamines 
en mineralen moeten bevatten, dat de selectie van vitamines en mineralen gebaseerd moet zijn 
op overwegingen als veiligheid, biologische beschikbaarheid en zuiverheidseisen en dat zij 
een correcte etikettering moeten hebben. Deze richtsnoeren bevatten geen bepalingen voor het 
verbod op een voedingssupplement. Zij hebben geen betrekking op natuurlijke kruiden en 
remedies. 

De Codex heeft eveneens richtsnoeren over voedings- en gezondheidsclaims (CAC/GL 23-
1997, herzien in 2004, laatst gewijzigd in 2013) om te voorkomen dat consumenten worden 
misleid met valse en niet-bewezen claims op de etikettering van levensmiddelen, ook op 
voedingssupplementen. 

Alle teksten van de Codex Alimentarius zijn voor het publiek toegankelijk in minstens drie 
talen (Engels, Frans en Spaans) en kunnen gemakkelijk worden geraadpleegd op de volgende 
website: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Conclusie

De Commissie kan indiener niet helpen bij die claims tegen de Codex Alimentarius voor 
producten die niet onder dit VN-orgaan vallen (natuurlijke remedies zoals kruiden, 
homeopathische bereidingen, ayurvedische medicijnen, traditionele medicijnen, Chinese 
medicijnen).


