
Reactie op de verklaring van de Keuringsraad 29 juni 2016 

 

In die verklaring staat dat de Keuringsraad aan adverteerder gevraagd zou hebben om de claims die 

niet zijn geautoriseerd te koppelen aan stoffen die nog ‘on hold’ staan. Omdat adverteerder de 

website reeds offline heeft gezet, zal een verweer uitblijven of niet gevraagd worden. Dat is jammer 

omdat daarmee in het midden blijft of er wellicht claims tussenstaan die ‘on hold’ staan en 

(voorlopig) wel gevoerd mogen worden. Graag zou ik ook daar meer duidelijkheid over willen 

hebben. Met behulp van de spreadsheet (te downloaden als zip-bestand op 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13) met claims die ‘on hold’ staan (geupdated tot 

23 mei 2014) wil ik daarom, misschien ongebruikelijk, de taak van adverteerder op me nemen en 

enig verweer voeren die in de lijn der verwachting ligt. Onderaan dit document staan de gewraakte 

reclame-uitingen uit mijn klacht die, in meer of mindere mate, betrekking hebben op claims die ‘on 

hold’ staan. Voor de andere reclame-uitingen heb ik geen claims gevonden die ‘on hold’ staan en 

daardoor als niet-geautoriseerd beschouwd kunnen worden. 

 

De aanwezigheid van claims die ‘on hold’ staan zou ertoe kunnen leiden dat enkele gewraakte 

reclame-uitingen eigenlijk zijn toegestaan die mogelijk zouden worden afgekeurd door gebrek aan 

verweer/onderbouwing van adverteerder. Hoewel het slechts een klein deel is van de gewraakte 

reclame-uitingen in mijn klacht wil ik daar graag twee opmerkingen bij plaatsen om ook die overeind 

te houden: 

 

1. Eerder heb ik aangegeven dat ik met deze klacht indien mogelijk ook een signaal wil afgeven 

aan andere Rain-distributeurs die dezelfde en/of vergelijkbare reclame-uitingen bezigen. 

Daarom wil ik vragen of de voorzitter bij de beslsissing kan meenemen dat de hoeveelheid 

aan stoffen waarvoor claims ‘on hold’ staan (aloë vera, spirulina en komijnzaad) onbekend is. 

Dat lijkt mij bijzonder relevant en heeft bovendien als voordeel  dat de beslissing niet alleen 

van toepassing is op de betreffende Rain-distributeur, maar ook relevant is voor andere Rain-

distributeurs (de beslissing is niet gebaseerd op gebrek aan verweer/onderbouwing). De 

Keuringsraad geeft niet voor niets aan in haar verklaring dat ze ter onderbouwing de 

hoeveelheid per dagdosering van het product van de adverteerder zou willen weten. Wanneer 

onbekend is hoeveel er van een stof in zit waar een reclame-uiting betrekking op heeft, kan 

die nooit voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van een geautoriseerde gezondheidsclaim. 

Het is in die situatie irrelevant wanneer een claim ‘on hold’ staat. 

Eerder heb ik Rain International naar de hoeveelheid van de ingrediënten gevraagd 

(support@rainintl.com) en hun antwoord was: 

 

“We do not disclose specific amounts of fatty acids, phytonutrients, etc. as it is part of 

our proprietary seed blend.” 

 

 Dat is begrijpelijk, maar dat heeft als consequentie dat er ook geen gezondheidsclaims 

 voor die stoffen gevoerd kunnen en mogen worden. In verordening 1924/2006, artikel 5,  lid 

 1b en 1d staat: 

 

“Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als aan de  volgende 

 voorwaarden is voldaan:  

 

b) de nutriënt of de andere stof waarvoor de claim wordt gedaan:  

i) is in het eindproduct aanwezig in een significante hoeveelheid zoals 

omschreven in de communautaire wetgeving of, indien er terzake geen 

voorschriften bestaan, in een hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde 

wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of fysiologische effect 

bewerkstelligt, dan wel  

ii) is afwezig, of is aanwezig in een beperkte hoeveelheid die volgens algemeen 

aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of 

fysiologische effect bewerkstelligt;” 

 

d) de hoeveelheid van het product die de consument, naar redelijkerwijs kan worden 

aangenomen, tot zich zal nemen, levert een significante hoeveelheid nutriënt of 

andere stof waarvoor de claim wordt gedaan, zoals omschreven in de communautaire 

wetgeving of, indien er terzake geen voorschriften bestaan, een significante 

hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens het 

geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt;” 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13


2. Van de drie reclame-uitingen die betrekking hebben op claims die ‘on hold’ staan, zijn er 

twee medische claims (zie onderaan dit document) die per definitie niet zijn toegestaan voor 

levensmiddelen en voedingssupplementen. 

 

3. Tot slot zou ik willen vragen of de voorzitter ook mee zou willen nemen dat uiteenlopende 

gezondheidsvoordelen van individuele ingrediënten worden beschreven. Alsof bijvoorbeeld 

alle gunstige eigenschappen van zwart komijnzaad die in de wetenschappelijke literatuur 

worden beschreven van toepassing zijn op Rain Core en Rain Soul. Het zijn die individuele 

ingrediënten waarvoor sommige claims ‘on hold’ staan. De claims die ‘on hold’ staan hebben 

daardoor geen betrekking op Rain Core en Rain Soul. Dat is misleidend voor de consument. 

In verordening 1924/2006, artikel 5, lid 3 staat: 

 

“Voedings- en gezondheidsclaims hebben betrekking op het levensmiddel dat gereed 

is voor consumptie overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.” 

 

Op basis van de bovenstaande twee opmerkingen lijkt het mij irrelevant, of in ieder geval niet 

bepalend, dat sommige claims die betrekking hebben op de gewraakte reclame-uitingen ‘on hold’ 

staan en als verweer kunnen worden gebruikt. Daarvoor is er teveel onbekend en wordt er teveel 

gesuggereerd wat misleidend (en in het geval van medische claims verboden) is. Dit is in strijd met 

NRC artikel 8.2 onder b: 

 

 “8.2 Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de 

gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of 

meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt 

of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: 

 

b) de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, 

risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en 

klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, 

geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, 

geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten 

resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte 

tests of controles;”  

 

 

Concluderend ben ik van mening dat: 

 

a. Er verschillende gezondheids- en medische claims worden gevoerd die niet zijn toegestaan. 

b. Er verschillende gezondheidsclaims worden gevoerd waarvan onduidelijk is op welke stof de 

gezondheidsclaim gebaseerd is. 

c. De claims die ‘on hold’ staan en eventueel betrekking hebben op gewraakte reclame-uitingen 

niet bruikbaar zijn als verweer door diverse tekortkomingen en overtredingen (medische 

claims). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob van Berkel 

 

 

 

 

 

 

 

 



o “Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het darmstelsel te kalmeren.” 

  

 Opmerking: Dit is een medische claim en per definitie niet toegestaan voor levensmiddelen en voedingssupplementen. 

 

Botanical substance 
Health relationship proposed by applicants in 

2008 
Claim wording proposed by applicants in 2008  Claim ID 

Aloe vera, ferox, bardadensis, 
hybrids or vera or spicata (Common 
Name : Bitter aloe) 

Support gastrointestinal health/helps to support the 
digestion/maintenance of the intestinal 
functions/contributes to physical wel-being 
 
helps to promote regularity/helps the function of the 
intestines/supports beter bowel 
performance/contributes to bowel 
movements/supports regular bowel 
movement/supports the functioning of the 
intestine/for a regular bowel motion 

Gastrointestinal health 3957 

 

o “Studies in de afgelopen tien jaar alleen al hebben aangetoond dat regelmatige consumptie van spirulina bij kan dragen tot een 

verbetering van de hersenfunctie, kunnen helpen bij het verbeteren het aantal witte bloedcellen, antistoffen stimuleren, de 

gezondheid van de lever stimuleren en nog veel meer.” 

 

Opmerking: Onduidelijk geformuleerde claims die om een toelichting vragen. 

 

Botanical substance 
Health relationship proposed by applicants in 

2008 
Claim wording proposed by applicants in 2008  Claim ID 

Spirulina Glycemic health Spirulina keeps correct sugar level 3145 

Spirulina (Spirulina platensis) Tonus, vitality 

Helps to enhance tonus and vitality 
Helps in case of fatigue 
Helps to support body's vitality 
Helps to make you feel more energetic 
Enhancement of vitality/energy 

2737 

Spirulina alga Weight control 

For weight control 
Prevents the breakdown of starch 
You eat normally but take in less energy 
Undegraded starch passes through the intestines and 
promotes intestine activity 

1858 

Spiruline Immunostimulant 
Renforce les défenses naturelles 
Favorise la résistance de l'organisme 

2583 

Spiruline (dry extract of Spirulina 
maxima) 

Amino acid supplementation 

Amino-acid supplementation, for lean mass 
preservation, in low protein overweight diet.                                                                 
Recommended during slimming diet to help muscular 
mass maintenance 

2758 



o  “Honderden studies zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van 

gezondheidsproblemen helpen.” 

 

Opmerking: Dit is een medische claim en per definitie niet toegestaan voor levensmiddelen en voedingssupplementen. De claims die ‘on hold’ 

 staan gaan niet over zwart komijnzaad in het bijzonder. Bovendien gaat het bij Rain Core en Rain Soul om geperst zwart komijnzaad. 

 

Botanical substance 
Health relationship proposed by applicants in 

2008 
Claim wording proposed by applicants in 2008  Claim ID 

Cumin semence 
Système digestif 
Augmente les sécrétions gastriques 

Favorise la digestion 
Contribue au confort digestif 

2595 

Cuminum cumin digestion 
Helps to support the digestion/contributes to the normal 
function of intestinal tract/helps support the digestive 
juice flow/contributes to physical well-being 

2856 

 

 

 


