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Uw referentie 
 

 

Geachte ,   

In uw verzoek van 1 juli 2021, door mij op dezelfde datum ontvangen, heeft u de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd informatie 
openbaar te maken over de uitvoering van het beleid in het kader van de naleving 
van de artikelen 40 lid 2 en 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en informatie met 
betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het NVWA-project 
‘Coronaclaims op het internet’. 
 
Op 2 juli 2021 heeft u per e-mail bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde 
is ontvangen.  
 
Per brief van 26 juli 2021 heb ik aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek 
meer tijd in beslag neemt, omdat uw verzoek zo omvangrijk is, dat het niet lukt 
om hier binnen vier weken op te antwoorden en ik hiervoor vier weken extra 
nodig zou hebben.  
 
Op 4 oktober 2022 is per e-mail aan u medegedeeld dat belanghebbenden om een 
zienswijze worden gevraagd. De laatste zienswijze is gevraagd op 18 oktober 
2022. 
 
Per e-mail van 27 oktober 2022 heeft u een e-mail ontvangen om u op de hoogte 
te stellen van de voortgang van de afhandeling van uw verzoek. 
 
Helaas is het mij niet gelukt om tijdig op uw verzoek te beslissen, mijn excuses 
hiervoor. 
 
Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: 
Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo).   
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. 
 
 

-

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedse/kwalireir 
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Gedeeltelijke afhandeling door ander bestuursorgaan 
Uw verzoek heeft u tevens verzonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (hierna: ministerie). Het gedeelte van uw verzoek dat ziet op de 
uitvoering van het beleid in het kader van de naleving van de artikelen 40 lid 2 en 
84 lid 1 Geneesmiddelenwet is door het ministerie behandeld. Het onderhavige 
besluit van de NVWA ziet slechts op informatie met betrekking tot de 
voorbereiding en uitvoering van het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 496 unieke documenten met bijlagen 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
 
Dubbele stukken 
Een aantal achterliggende documenten bevatten dubbele stukken. Om herhaling  
van documenten (of van grijze velden) te voorkomen, heb ik de dubbele  
documenten verwijderd.  
 
Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek  
U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt 
ontvangen. Een document en een aantal passages in een tweede document gaan 
in het geheel niet over de door u aangegeven aangelegenheid en staan op de 
inventarislijst als zodanig aangemerkt. Deze informatie valt daarom buiten de 
reikwijdte van uw verzoek en heb ik daarom uit de documenten verwijderd.  
 
Zienswijzen  
U bent geïnformeerd in de e-mail van 4 oktober 2022 dat er derde 
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten, en dat deze in 
de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven. 
 
Een aantal derde belanghebbenden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt 
een zienswijze in te dienen. De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik 
in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel “Overwegingen” in dit 
besluit.  
 
Besluit 
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per 
document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn 
toegepast. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel 
“Overwegingen” van deze brief. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. Iedereen heeft het recht om 
overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 
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aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de Woo. Dit is een belangrijk 
recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar 
is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken.  
 
De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het 
algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 
wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. In dat licht 
vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 
uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 
van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 
Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet 
ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie 
ouder dan vijf jaar is. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 
dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 
gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 
informatie openbaar maak.  

In de inventarislijst heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing 
zijn.  

Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit inspectie, controle of toezicht door 
bestuursorganen belemmert en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. Voorkomen moet worden dat openbaarmaking inzicht geeft in het 
kennisniveau, de methoden, technieken, tactieken, dan wel strategieën van de 
NVWA bij de invulling van inspectie, controle en toezicht. 
 
Diverse documenten zijn gemaakt om een betere controleaanpak van 
levensmiddelen (waaronder voedingssupplementen) die in de handel worden 
gebracht met medische claims ten aanzien van corona te bereiken. Door volledige 
openbaarmaking van deze documenten wordt informatie over de controlestrategie 
van de NVWA algemeen bekend. Dit zal waarschijnlijk leiden tot berekenend 
gedrag van de te controleren webwinkels, waardoor de controle minder effect 
heeft dan wel ernstig zou worden belemmerd. Deze belemmering betreft niet 
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alleen medische claims ten aanzien van corona, omdat de beschreven 
controlestrategie blijkens de betreffende documenten door de NVWA toegepast 
wordt bij alle medische claims onder de Geneesmiddelenwet. Openbaarmaking 
van deze informatie zou daarom een belemmering van de controle ten aanzien 
van alle medische claims kunnen vormen. 
 
Ik vind dat het belang van openbaarmaking daarom niet opweegt tegen de 
belangen van inspectie, controle en toezicht door de NVWA op de naleving van de 
Geneesmiddelenwet. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers, handtekeningen en functienamen. Bij een groot 
deel van de documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 
identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan 
schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet 
openbaar. 
 
In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat 
om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-
mailadressen, functienamen, handtekeningen en telefoonnummers. In het kader 
van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van 
de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.  
 
Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer dit de bescherming van 
concurrentiegevoelige gegevens schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het 
belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt 
concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens/ fabricagegegevens die niet vertrouwelijk 
aan de overheid zijn verstrekt. Dit is dus anders dan artikel 5.1, eerste lid, aanhef 
en onder c, van de Woo, dat vertrouwelijk verstrekte informatie beschermt. Ik 
moet afwegen of het belang van openbaarmaking opweegt tegen het belang om 
de bedrijfsgegevens/ fabricagegegevens te beschermen.  
 
In bepaalde documenten staan concurrentiegevoelige bedrijfs- en/of 
fabricagegegevens. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden 
afgeleid waar concurrenten hun voordeel mee kunnen doen, en dat is niet 
wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld. Zo gaat 
het in een aantal documenten om journalistieke onderzoeksstrategie, hetgeen een 
essentieel onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van deze partij. Ik vind dit 
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belang zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 
informatie daarom niet openbaar. 
 
Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of 
andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid.  
 
In bepaalde documenten staat informatie die het functioneren van de Staat of 
andere overheden in gevaar zou kunnen brengen. Het gaat in alle gevallen om 
interne e-mailadressen van teams of afdelingen. Bij het algemeen bekend worden 
van deze e-mailadressen bestaat er een aantoonbaar groot risico dat deze e-
mailboxen vol zullen lopen met spam, grote hoeveelheden e-mails met als 
bedoeling de overheid te frustreren of e-mails die naar een ander e-mailadres 
gezonden behoren te worden ten einde een vlotte en goede afhandeling te kunnen 
garanderen. Dit schaadt het goed functioneren van (dat team/die afdeling binnen) 
de NVWA. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar. 
 
Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 
geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 
toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. Bij bepaalde documenten is dit het geval. Openbaarmaking van 
bepaalde daarin vervatte informatie zou een partij namelijk onevenredig 
benadelen en kunnen leiden tot schadelijke effecten, zoals reputatieschade, 
omzet- en klantverlies en eventuele stigmatisering. Het is daarbij aannemelijk dat 
een partij hierop door derden zal worden aangesproken.  
 
Het gaat bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om gegevens van partijen waar 
juridische procedures over lopen. Openbaarmaking van nog niet onherroepelijk 
geworden gegevens zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering 
van betrokken partijen. 
 
Het belang dat betrokken partijen hebben bij het voorkomen van mogelijke 
reputatieschade en overige nadelige gevolgen, weeg ik hier zwaarder dan het 
algemene belang van openbaarmaking. Ik vind dat de voorkoming van deze 
benadeling zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 
informatie daarom niet openbaar.  
 
Wijze van openbaarmaking 
Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo) 
Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking 
van de informatie (zie onderdeel “Zienswijzen” van deze beschikking) vindt de 
feitelijke openbaarmaking van de documenten niet eerder plaats, dan twee weken 
na dagtekening van deze beschikking, conform artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. 



De belanghebbenden krijgen de komende twee weken de gelegenheid om de 
openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit kunnen de 
belanghebbenden doen door bezwaar te maken en door daarnaast de rechter te 
v ragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies ik ervoor 
om het toesturen en publiceren van de documenten uit te stellen tot het moment 
dat de belanghebbenden geen gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt of 
tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking plaats kan 
vinden. 

Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.rijksoverheid .nl gepubliceerd . 

Afschrift aan belanghebbenden 
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo
procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid .nl 

Hoogachtend, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

Teamleider Openbaarmaking en privacy 

di rectie st rat egi e 
divisie Juridische zaken 

Onze re f erent ie 
21-0526 
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Bezwaarclausule 

 Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 
van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 
Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA 
Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

 uw naam en adres; 
 telefoonnummer; 
 de datum; 
 het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

 de gronden van bezwaar; 
 uw handtekening.  
 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 
aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 
wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 
om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-
mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar 
nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign 
language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a 
translation of the objection.  

 
 



Inventarislijst 21‐0526

Doc. nr. soort doc onderwerp / omschrijving

geheel deels niet
buiten 

reikwijdte
5.1.2.d 5.1.2.e 5.1.2.f 5.1.2.i 5.1.5

1 e‐mail 1. 2021‐03‐25 concept agenda VSO BED X X
1.1 bijlage 1.1 2021‐03‐25 concept agenda VSO BED X X
1.1.1 bijlage 1.1.1 Afwegingskader Meldingen X
1.1.2 bijlage 1.1.2 definities en begrippen X X
1.1.3 bijlage 1.1.3 HH16 KCC 12 leeswijzer X
1.1.4 bijlage 1.1.4 210312 Instructie geneesmiddelenwet X X
1.1.5 bijlage 1.1.5 Brief met verzoek opnieuw beoordelen X X
1.1.5.1 bijlage 1.1.5.1 210318 Verzoek opnieuw beoordelen in verband met gewijzigde werkwijze 

Geneesmiddelenwet
X X

1.1.5.2 bijlage 1.1.5.2 aangepaste werkinstructie Geneesmiddelenwet X X
1.1.5.3 bijlage 1.1.5.3 210316 Werkwijze aangepast versie 05 X X
1.1.6 bijlage 1.1.6 RvB GNW eerste overtreding X
1.1.7 bijlage 1.1.7 Totaal overzicht BED 2021 X
1.1.7.1 bijlage 1.1.7.1 BED21108 BED Toezicht (TEL) X
1.1.7.2 bijlage 1.1.7.2 BBHH2101 BED Systeemtoezicht (MOD) X
1.1.7.3 bijlage 1.1.7.3 BBHH2102 BED Basisvoorwaarden algemeen (MOD) X
1.1.7.4 bijlage 1.1.7.4 BBHH2103 BED Product, etikettering, claims (MOD) X
1.1.7.5 bijlage 1.1.7.5 BBHH2104 BED Digitale herinsp, terugmeld. via formdesk X
1.1.7.6 bijlage 1.1.7.6 BBHH2105 BED Traceren, melden en recallen (MOD) X
1.1.7.7 bijlage 1.1.7.7 BBHH2133 BED VETO (MOD) X
1.1.7.8 bijlage 1.1.7.8 BBHH2130 BED Controle beschikking (MOD) X
1.1.7.9 bijlage 1.1.7.9 Bedrijvenselectie_2021_BED21108_2020 X X
1.1.7.10 bijlage 1.1.7.10 BED21109 BED Producttoezicht (TEL) X
1.1.7.11 bijlage 1.1.7.11 BED21110 BED Etikettering claims (TEL) X
1.1.7.12 bijlage 1.1.7.12 BED21401 BED Meldingen vragen incl (TEL) X
1.1.7.13 bijlage 1.1.7.13 BBHH2107 BED Meldingen vragen (MOD) X
1.1.7.14 bijlage 1.1.7.14 BBHH2105 BED Traceren, melden en recallen (MOD) X
1.1.7.15 bijlage 1.1.7.15 BBHH2106 BED Douane (MOD) X
1.1.7.16 bijlage 1.1.7.16 EDHH2109 Vrij planbare inspectie exportverklaringen X
1.1.7.17 bijlage 1.1.7.17 EDHH2110 Steekproefinspectie op aanwezige partij X
1.1.7.18 bijlage 1.1.7.18 EDHH2112 Etiket‐ en websitecontrole BED PRV X
1.1.7.19 bijlage 1.1.7.19 EVHH2149 Nieuw bedrijf Exportverklaringen (EXP21107) X
1.1.7.20 bijlage 1.1.7.20 EVHH2150 Gerichte inspectie i.v.m. signaal (EXP21107) X

2 e‐mail 2. Antw_ Jaarrapportage 2020 X X
3 e‐mail 3. artikel Martijn Katan over voeding en weerstand Corona (en de zin over gezonde 

voeding en weerstand van het Voedingsscentrum!)
X X

3.1 bijlage 3.1 nrc‐handelsblad‐20200606‐4242035 X
4 e‐mail 4. corona claims X X
5 e‐mail 5. corona X X
5.1 bijlage 5.1 Report to commission 11‐6‐2020

Verstrekking o.g.v. de Woo



5.2 bijlage 5.2 Alle data 11‐6‐2020
6 e‐mail 6. Coronaclaims in kader jaarbeeld NVWA 2020 bij voedselveiligheid X X
7 e‐mail 7. coronaclaims inspectie bedrijven ISI X X
8 e‐mail 8. Drogist_nl wk 46 Lucovitaal vit D in relatie tot corona X X
9 e‐mail 9. factsheet coronaclaims en oplegnota MT R&E X X
9.1 bijlage 9.1 Format oplegnota MT RE factsheet coronaclaims 210409 X X
9.2 bijlage 9.2 Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.6 210409 X
10 e‐mail 10. factsheets claims corona en glucosamine_ laatste check voordat inbrengen in MT R&E X X

10.1 bijlage 10.1 Format oplegnota MT RE factsheet coronaclaims 210507 X X
10.2 bijlage 10.2 Format oplegnota MT RE factsheet glucosamineclaims 210507 X X
10.3 bijlage 10.3 Glucosamine rapportage 2017 2020 210507 X
10.4 bijlage 10.4 Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.6 210409 X
11 e‐mail 11. Factsheets glucosamineclaims en coronaclaims van toezicht 2020 X X
11.1 bijlage 11.1 Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.6 210409 X
11.2 bijlage 11.2 Glucosamine rapportage 2017 2020 210507 X
12 e‐mail 12. FW_ Aantreffen LH24‐tabletten in pakketpost _PL1500‐2021013677 X X
12.1 bijlage 12.1 Lianhua‐Qingwen X
12.2 bijlage 12.2 pill‐parcel USA X
13 e‐mail 13. FW_ concept instructie geneesmiddelen naar aandiening X X
14 e‐mail 14. FW_ Corona en  voedingssupplementen X X
14.1 bijlage 14.1 Corona en  voedingssupplementen X
15 e‐mail 15. FW_ Corona versus het al dan niet oppakken van Fysiek inspectie werkzaamheden X X
16 e‐mail 16. FW_ coronaclaims inspectie bedrijven ISI X X
17 e‐mail 17. FW_ Eerste concept rapport taak_middelen onderzoek gereed ‐ vraag tot feitencheck X X

17.1 bijlage 17.1 210111 Toezicht met Beleid Domeinen NR 210112 X X
18 e‐mail 18. FW_ factsheets claims corona en glucosamine_ laatste check voordat inbrengen in MT 

R&E
X X

18.1 bijlage 18.1 Glucosamine rapportage 2017 2020 26032021 exlusied inspecteurs discussie eba X X

19 e‐mail 19. FW_ Meest gelezen _ Iedereen aan de vitamine D tegen corona_ zonder 
wetenschappelijke consensus_

X X

20 e‐mail 20. RE_ Melding claims resveratrol ‐ corona X X
20.1 bijlage 20.1 2021‐023 Broedersgezondheidswinkel website resveratrol B‐11110 X
21 e‐mail 21. FW_ melding claims resveratrol‐corona X X
22 e‐mail 22. FW_ Melding overtreding in De Telegraaf m_b_t_ corona _ vitamine D (45) X X
22.1 bijlage 22.1 Overtreding De Telegraaf‐Metagenics vitamine D corona X
23 e‐mail 23. FW_ Melding overtreding in De Telegraaf m_b_t_ corona _ vitamine D X X
23.1 bijlage 23.1 Overtreding De Telegraaf‐Metagenics vitamine D corona X
24 e‐mail 24. FW_ Misleidende informatie 'anti‐corona' supplementen_ ‐ betrokkenheid tv‐

programma XXX
X X X

24.1 bijlage 24.1 flyer_anticoronapack X
24.2 e‐mail 24.2 FW Misleidende informatie 'anti‐corona' supplementen X X X
24.3 e‐mail 24.3 anicoronapack X X
25 e‐mail 25. FW_ Mogelijke inzet IPinspecteurs op controle coronaclaims (42) X X
26 e‐mail 26. FW_ Mogelijke inzet IPinspecteurs op controle coronaclaims X X
27 e‐mail 27. FW_ mos926510 2021 0050902 X X X



27.1 bijlage 27.1 Scan_20210316_101419_MFP‐1056_naardeny X
27.2 bijlage 27.2 20210317_113619 X
27.3 bijlage 27.3 20210317_114011 X
27.4 bijlage 27.4 Bewerkt printscreen X
27.5 bijlage 27.5 FireShot Screen Capture # 1103‐ 'worldhealthfoundation_nl_hoe‐komt‐u‐2021‐

gezond‐en‐immuun‐sterk‐door_' ‐'17‐03‐2021'
X

27.6 bijlage 27.6 FireShot Screen Capture # 1104 ‐ 'worldhealthfoundation_nl_covid‐19‐verder‐
terugdringen_' ‐'17‐03‐2021'

X

27.7 bijlage 27.7 262060118 XXX X X
28 e‐mail 28. FW_ notulen VSO 25‐3‐2021 X X
28.1 bijlage 28.1 2020‐05‐14 doelgroep deelnemers TO TU tandem 2020‐2021 maart2021 X X
28.2 bijlage 28.2 notulen VSO 25‐3‐2021 X X
29 e‐mail 29. FW_ NVWA waarschuwt tegen Corona‐claims op supplementen (18) X X
29.1 bijlage 29.1 KvK Stichting Ortho Kennis X
29.2 bijlage 29.2 KvK Vitals Voedingssupplementen X
29.3 bijlage 29.3 KvK Koster Investments X
30 e‐mail 30. FW_ NVWA waarschuwt tegen Corona‐claims op supplementen X X
30.1 bijlage 30.1 uitspraak in dossier 2020 00279 X X
30.2 bijlage 30.2 uitspraak in dossier 2020 00311 X X
31 e‐mail 31. FW_ RvB op basis van _Corona‐inspecties_ I‐net X X
32 e‐mail 32. FW_ vraag persvoorlichting Corona X X
33 e‐mail 33. FW_ ZAKEN GENEESMIDDELENWET EERSTE OVERTERDING X X
33.1 bijlage 33.1 2021‐04‐01 RvB GNW eerste overtreding met aanvulling X X X
34 e‐mail 34. gewijzigde werkwijze Corona X X
35 e‐mail 35. https___www_rtlnieuws_nl_nieuws_nederland_artikel_5232224_15000‐euro‐boete‐

voor‐aanprijzen‐coronamiddel‐nvwa‐boetes
X X

36 e‐mail 36. lijst coronaclaims X X
37 e‐mail 37. Melding claims resveratrol‐corona (10) X X
38 e‐mail 38. melding claims resveratrol‐corona X X
39 e‐mail 39. notulen VSO 25‐3‐2021 X X
39.1 bijlage 39.1 notulen VSO 25‐3‐2021 X X
39.2 bijlage 39.2 2020‐05‐14 doelgroep deelnemers TO TU tandem 2020‐2021 maart2021 X X
40 e‐mail 40. persvoorlichting Corona X X
41 e‐mail 41. project corona claims X X
42 e‐mail 42. project coronaclaims in nieuwsbrief X X
43 e‐mail 43. RE_ 20B0053 AA20_1915 Denmark ‐ COVID‐19 claims ‐ Vitamin D3 (NL) X X X
44 e‐mail 44. RE_ concept instructie geneesmiddelen naar aandiening (5) X X
45 e‐mail 45. RE_ concept instructie geneesmiddelen naar aandiening X X
45.1 bijlage 45.1 20210217 concept instructie geneesmiddelenwet aandiening ‐ naar inspectie met 

opmerkingen XXXX
X X

46 e‐mail 46. RE_ corona claims (38) X X
47 e‐mail 47. RE_ corona claims (39) X X
48 e‐mail 48. RE_ Corona claims (46) X X
49 e‐mail 49. RE_ corona claims X X
50 e‐mail 50. RE_ Corona en  voedingssupplementen (41) X X
50.1 bijlage 50.1 Corona en  voedingssupplementen‐opm_XXX X X
51 e‐mail 51. RE_ Corona en  voedingssupplementen X X
51.1 bijlage 51.1 Corona en  voedingssupplementen comm NR 200623 X X



52 e‐mail 52. RE_ corona in of op  levensmiddelen X X
53 e‐mail 53. RE_ coronaclaims inspectie bedrijven ISI X X
54 e‐mail 54. RE_ Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0_2_MK EL v0_4 30‐11‐2020_MK   111220 

EL 0_3
X X

54.1 bijlage 54.1 Voedingssupplementen met coronaclaims X
55 e‐mail 55. RE_ factsheet coronaclaims en oplegnota MT R&E X X
56 e‐mail 56. RE_ factsheets claims corona en glucosamine_ laatste check voordat inbrengen in MT 

R&E
X X

56.1 bijlage 56.1 Glucosamine rapportage 2017 2020 26032021 exlusied inspecteurs discussie eba X X

57 e‐mail 57. RE_ Jaarrapportage 2020 X X
58 e‐mail 58. RE_ Jou vakantie X X X
59 e‐mail 59. RE_ Koag kag uitgelicht   Telegraaf Corona (26) X X
59.1 bijlage 59.1 Overtreding De Telegraaf‐Metagenics vitamine D corona
60 e‐mail 60. RE_ Koag kag uitgelicht   Telegraaf Corona (27) X X
61 e‐mail 61. RE_ Koag kag uitgelicht   Telegraaf Corona (32) X X
62 e‐mail 62. RE_ Koag kag uitgelicht   Telegraaf Corona X X
63 e‐mail 63. RE_ laatste versie AK BED 2021 X X
63.1 bijlage 63.1 ak 2021 en verder X
63.2 bijlage 63.2 2020‐05‐14 doelgroep deelnemers TO TU tandem 2020‐2021 maart2021 X X
64 e‐mail 64. RE_ Meest gelezen _ Iedereen aan de vitamine D tegen corona_ zonder 

wetenschappelijke consensus_ (9)
X X

64.1 bijlage 64.1 20201102_103819 X
65 e‐mail 65. RE_ Meest gelezen _ Iedereen aan de vitamine D tegen corona_ zonder 

wetenschappelijke consensus_
X X

66 e‐mail 66. RE_ Melding claims resveratrol ‐ corona Keuringsraad X X
67 e‐mail 67. FW Melding claims voedingssupplementen ‐ corona (B‐10670) X X
68 e‐mail 68. RE_ Melding claims voedingssupplementen ‐ corona (B‐10670) X X
69 e‐mail 69. RE_ Melding claims resveratrol‐corona X X
70 e‐mail 70. RE_ Melding overtreding in De Telegraaf m_b_t_ corona _ vitamine D X X
71 e‐mail 71. RE_ Misleidende informatie 'anti‐corona' supplementen_ (13) X X X
71.1 bijlage 71.1 Website gesloten X
72 e‐mail 72. RE_ Misleidende informatie 'anti‐corona' supplementen_ (14) X X X
73 e‐mail 73. RE_ Misleidende informatie 'anti‐corona' supplementen_ X X X
74 e‐mail 74. RE_ mos926510 2021 0050902 X X X
75 e‐mail 75. RE_ NVWA waarschuwt tegen Corona‐claims op supplementen X X
76 e‐mail 76. RE_ project coronaclaims in nieuwsbrief X X
77 e‐mail 77. RE_ RvB corona claim (19) X X
78 e‐mail 78. RE_ RvB corona claim X X
79 e‐mail 79. RE_ RvB corona claim (24) X X
80 e‐mail 80. RE_ RvB corona claim (25) X X
81 e‐mail 81. RE_ RvB corona X X
82 e‐mail 82. RE_ tekst Corona claim project voor annotatie bila XXX en XXX X X
83 e‐mail 83. RE_ vraag persvoorlichting Corona X X
84 e‐mail 84. realisatie overzicht Corona BED resultaten X X
84.1 bijlage 84.1 22 mei Weekoverzicht IP20130x en y plus planning X
85 e‐mail 85. report corona EU X X
85.1 bijlage 85.1 Report to commission 16‐6‐2020 X X X



86 e‐mail 86. RvB op basis van _Corona‐inspecties_ I‐net X X
87 e‐mail 87. weerbericht geplaatst over corona actie X X
88 doc 88. 260301278 krvb arkopharma X X
89 doc 89. ARK20493 Adv Mosquitox G&W wk27 X
90 doc 90. ARK20493 Adv Resveratrol G&W wk27 X
91 doc 91. Brief intrekking maatregelnummer 260301278 X X X
92 e‐mail 92. FW Folder GW jaargang 34‐07258 X X
92.1 bijlage 92.1 ARK20493 Adv Mosquitox G&W wk27 X
92.2 bijlage 92.2 ARK20493 Adv Resveratrol G&W wk27 X
93 e‐mail 93. GW arko X X
94 doc 94. rvb 260301278. arkopharma  yvn X X
95 doc 95. FireShot Screen Capture #666 X
96 doc 96. FireShot Screen Capture #667 X
97 doc 97. FireShot Screen Capture #676 X
98 doc 98. FireShot Screen Capture #695 X
99 doc 99. Knipsel 2 X
100 doc 100. Knipsel X
101 doc 101. kvk X X
102 doc 102. FireShot Screen Capture #668 X
103 doc 103. FireShot Screen Capture #669 X
104 doc 104. kvk X X
105 doc 105. FireShot Screen Capture #711 ‐ Kalida ‐ Berichten I Facebook X
106 doc 106. FireShot Screen Capture #716 ‐ www_kalidashop_com X
107 doc 107. FireShot Screen Capture #717 ‐ www_kalidashop_com X
108 doc 108. FireShot Screen Capture #718 ‐ www_kalidashop_com X
109 doc 109. FireShot Screen Capture #785 ‐ www_kalidashop_com X
110 doc 110. algemene‐voorwaarden X
111 doc 111. RBWWW06@ X X
112 doc 112. Bijlage microbioom X
113 doc 113. FireShot Screen Capture #198 X
114 doc 114. FireShot Screen Capture #200 X
115 doc 115. RBWWW06@ X X
116 doc 116. FireShot Screen Capture #170 X
117 doc 117. FireShot Screen Capture #172 ‐ Liv Eco ‐ Facebook X
118 doc 118. FireShot Screen Capture #174 ‐ www_liv‐eco_nl X
119 doc 119. kvk X X
120 doc 120. FireShot Screen Capture #187 X
121 doc 121. FireShot Screen Capture #188 X
122 doc 122. FireShot Screen Capture #798 X
123 doc 123. FireShot Screen Capture #800 X
124 doc 124. FireShot Screen Capture #801 X
125 doc 125. KvK X X
126 doc 126. moniquevandervloed_nl  isdn X X
127 doc 127. FireShot Screen Capture #839 ‐ 'Contact ‐ Vitiv' ‐ www_vitiv_nl X
128 doc 128. kvk vitiv X
129 e‐mail 129. RE inspectie NVWA facebook en webwinkel X X
130 doc 130. www.mijnnatuurwinkel.nl X X
131 doc 131. FireShot Screen Capture #867 ‐ www_bonduo_nl X



132 e‐mail 132. RE Koag kag uitgelicht   Telegraaf Corona X X
133 doc 133. FireShot Screen Capture #370 ‐ www_trekpleister_nl X
134 doc 134. FireShot Screen Capture #371 ‐ service_trekpleister_nl X
135 doc 135. 20200528 maatregel intrekken X X X
136 doc 136. 260301272 sw.a X X X
137 doc 137. 260301272krvb.a X X X
138 doc 138. Algemene voorwaarden XXXX X X X
139 doc 139. FireShot Screen Capture #759 ‐ Algemene Voorwaarden XXX_Geredigeerd X X X
140 doc 140. FireShot Screen Capture #760 ‐ Over XXX_Geredigeerd X X
141 doc 141. FireShot Screen Capture #766 ‐ Winkelmand XXX X X
142 doc 142. FireShot Screen Capture #769 ‐ Winkelmand XXX X X
143 doc 143. FireShot Screen Capture #771 X X X
144 doc 144. FireShot Screen Capture #772 X X X
145 doc 145. FireShot Screen Capture #773 X X X
146 doc 146. FireShot Screen Capture #774 X X X
147 doc 147. FireShot Screen Capture #775 X X X
148 doc 148. FireShot Screen Capture #782 X X X
149 doc 149. FireShot Screen Capture #783 X X X
150 doc 150. FireShot Screen Capture #784 X X X
151 doc 151. FireShot Screen Capture #815 ‐ Over XXX X X
152 e‐mail 152. FW wijzigingsformulier maatregel X X
152.1 doc 152.1 20200528 maatregel intrekken X X X X
153 doc 153. KvK X X
154 e‐mail 154. RE Contact met XXXX.nl   NVWA  28‐5 X X X
155 e‐mail 155. Re contact NVWA over kennisgeving  reactie  NVWA 25‐5 website aangepast X X X
156 e‐mail 156. Re contact NVWA over kennisgeving XXXX koag X X X
157 doc 157. wijzinginsformulier XXXX X X X X
158 doc 158. 260200831 RvB .y X X
159 doc 159. geinspecteerde websites en social media N X X X
160 doc 160. scrape corona facebook_EL_opgeschoond X X X
161 doc 161. Lijst zoals verdeeld met X. XXXX X X X
162 doc 162. geinspecteerde websites en social media O X X X
163 doc 163. Lijst bedrijven social media X X X
164 doc 164. www.facebook.com XXX X X X
165 doc 165. Internetinspectie www.facebook.com X X X
166 doc 166. XXX Alg. voorwaarden_Geredigeerd X X X
167 doc 167. XXX Gezondheidsprod. X X X
168 doc 168. XXX homepage X X X
169 doc 169. XXX vitamine C GWW X X X
170 doc 170. XXX zoekterm corona X X X
171 doc 171. algemene‐leveringsvoorwaarden‐bonusan X
172 doc 172. internetinspectie www.bonusan.nl project coronaclaims X
173 doc 173. RE Nieuwe datum Skype sessie Corona X X
174 doc 174. www.bonusan.com nl  account aanvragen X
175 doc 175. www.bonusan.com nl  contact X
176 doc 176. www.bonusan.com nl  FAQ rondom het Coronavirus X
177 doc 177. www.bonusan.com nl  homepage X
178 doc 178. www.bonusan.com nl  Multi Vital Forte Actief X



179 doc 179. www.bonusan.com nl  Multi Vital Forte Actief X
180 doc 180. www.bonusan.com nl  Multivitamines X
181 doc 181. www.bonusan.com nl X
182 doc 182. 2020‐05‐13 16.39 RE herinspectie fb‐pagina X X
183 doc 183. facebook drogisterijvanderwielen X
184 doc 184. KvK Drogisterij Van der Wielen B.V. X X
185 doc 185. www. drogisterijvanderwielen.nl homepage X
186 doc 186. www.facebook.com drogisterijvander wielen X
187 doc 187. www.facebook.com drogisterijvander wielen X
188 doc 188. Contactinfo GoPure facebook X
189 doc 189. Inspectie website en facebook Go Pure X X
190 doc 190. KvK Go Pure Zuidlaren X X
191 doc 191. www.facebook.com.gopurezuidlaren contactinfo X
192 doc 192. www.facebook.com.gopurezuidlaren X
193 doc 193. www.go‐pure.nl homepage Solgar vitamines X
194 doc 194. www.go‐pure.nl homepage X
195 e‐mail 195. 2020‐04‐02 12.51 mogelijke Corona claim X X
195.1 bijlage 195.1 Polikliniek ‐ Facebook ‐ https_www.facebook.com__sk=h_chr X
196 doc 196. Internetinspectie www.hollandhealthhouse.nl X
197 doc 197. KvK Holland Health House B.V. X
198 doc 198. KvK MVDK B.V. X X
199 doc 199. KvK RCMK B.V. X X
200 doc 200. www.hollandhealthhouse.nl afrekenen X
201 doc 201. www.hollandhealthhouse.nl Algemene voorwaarden X
202 doc 202. www.hollandhealthhouse.nl Bonvitam Beoordelingen X
203 doc 203. www.hollandhealthhouse.nl Bonvitam Dosering en gebruik X
204 doc 204. www.hollandhealthhouse.nl Bonvitam Ingrediënten X
205 doc 205. www.hollandhealthhouse.nl Bonvitam X
206 doc 206. www.hollandhealthhouse.nl Concentration X
207 doc 207. www.hollandhealthhouse.nl homepage X
208 doc 208. www.hollandhealthhouse.nl Winkelmand X
209 e‐mail 209. 2020‐04‐20 12.34 FW corona X X
209.1 bijlage 209.1 Facebook ‐ immuunsysteem boost X
209.2 bijlage 209.2 SIDN immuunsysteemboost X
210 doc 210. Facebook immuunsysteemboost X
211 doc 211. Internetinspectie coronaclaims  dd 22042020 X X
212 doc 212. KvK nim development X
213 doc 213. onderkant pagina homepage X
214 doc 214. SIDN immuunsysteemboost X
215 doc 215. www.immuunsysteemboost.nl Afrekenen X
216 doc 216. www.immuunsysteemboost.nl Bestel nu In winkelmand X
217 doc 217. www.immuunsysteemboost.nl Bestel nu X
218 doc 218. www.immuunsysteemboost.nl homepage X
219 doc 219. www.immuunsysteemboost.nl Lees meer X
220 doc 220. www.immuunsysteemboost.nl onderkant homepage X
221 doc 221. www.immuunsysteemboost.nl Winkelmand X
222 doc 222. KvK C Skin B.V. X
223 doc 223. MOS 850818.00 en 859891.00  sckinnutrition X



224 doc 224. www.instagram.com sckinnutrition Corona Virus 2 X
225 doc 225. www.instagram.com sckinnutrition Corona Virus 3 X
226 doc 226. www.instagram.com sckinnutrition Corona Virus X
227 doc 227. www.instagram.com sckinnutrition vitamine C X
228 doc 228. www.instagram.com sckinnutrition X
229 doc 229. www.sckinnutrition.com contact X
230 doc 230. www.sckinnutrition.com Control+ X
231 doc 231. www.sckinnutrition.com homepage X
232 doc 232. www.sckinnutrition.com producten X
233 doc 233. www.sckinnutrition.com vitamin C+ X
234 doc 234. www.sckinnutrition.com vitamin C+afrekenen 2 X
235 doc 235. www.sckinnutrition.com vitamin C+afrekenen X
236 doc 236. www.sckinnutrition.com vitamin C+bestellen X
237 doc 237. KvK C Skin B.V. X
238 doc 238. HI www.instagram.co sckinnutrition dd 15042020 X X
239 doc 239. www.instagram.com sckinnutrition X
240 doc 240. www.sckinnutrition.com  Afrekenen X
241 doc 241. www.sckinnutrition.com  contact X
242 doc 242. www.sckinnutrition.com  Control+ X
243 doc 243. www.sckinnutrition.com  Direct Afrekenen X
244 doc 244. www.sckinnutrition.com  homepage X
245 doc 245. www.sckinnutrition.com  Producten X
246 doc 246. www.sckinnutrition.com  Winkelwagen X
247 doc 247. MOS 850917 On4Kliniek te Rotterdam X
248 doc 248. on4kliniek.nl homepage X
249 doc 249. on4kliniek.nl immunocare instagram volledige tekst X
250 doc 250. on4kliniek.nl immunocare instagram X
251 doc 251. FireShot Screen Capture #545 X
252 doc 252. HI on4kliniek.nl en instagram X
253 doc 253. on4kliniek.nl homepage HI X
254 e‐mail 254. 2020‐04‐08 inspectie van de website X X
255 doc 255. Instagram on4kliniek X
256 doc 256. KvK ON4 Kliniek X
257 doc 257. Inspectie www.anru.nl project Coronaclaims 30042020 X X
258 doc 258. KvK 4Life Netherlands B.V. X X
259 doc 259. KvK Anru Import Export X
260 doc 260. www.anru.nl  homepage X
261 doc 261. www.anru.nl  4Life Vista met Transfer Factor ‐ gezichtsvermogen X
262 doc 262. www.anru.nl  Product informatie NL X
263 doc 263. www.anru.nl  pushbutton 4Life Transfer Factor Trifactor PLUS Ga naar de kassa X

264 doc 264. www.anru.nl  pushbutton 4Life Transfer Factor Trifactor PLUS In winkelwagen X
265 doc 265. www.anru.nl  pushbutton 4Life Transfer Factor Trifactor PLUS X
266 doc 266. www.anru.nl Anru webshop X
267 doc 267. www.anru.nl Bedrijfsdetails X
268 doc 268. www.anru.nl Bestellen X
269 doc 269. www.anru.nl Ga naar de Kassa X
270 doc 270. 2042020 journaal website www detoxplus nl X



271 doc 271. 262050154 SW accoord X X
272 e‐mail 272. 262050154sw accoord (let op incl. bijlage) X X
272.1 bijlage 272.1  262050154sw accoord X X
273 e‐mail 273. Adresgegevens besloten vennootschap Healthfreaks BV  X X
274 doc 274. afbeelding MOS multivitamine met claim X
275 doc 275. Bijlage 1 home stayhealthyproducts com X
276 doc 276. Bijlage 2 klantenservice X
277 doc 277. Bijlage 3 Algemene Voorwaarden X
278 doc 278. Bijlage 4 multivitamine‐az X
279 e‐mail 279. FW 262050154sw X X
279.1 bijlage 279.1 262050154sw X X
279.2 bijlage 279.2 262050154sw accoord X X
280 doc 280. KVK 63934833 X
281 doc 281. Bijlage 1 detox‐plus_nl X
282 doc 282. Bijlage 3 detox‐plus‐3‐kuren X
283 doc 283. Bjlage 2 algemene‐voorwaarden X
284 doc 284. journaal website www detoxplus nl 8 april 2020 X
285 doc 285. Bijlage 1 home puregarciniacambogia_nl X
286 doc 286. Bijlage 2 na aanklikken algemene voorwaarden X
287 doc 287. Bijlage 3 privacybeleid X
288 doc 288. Bijlage 4 afterpay X
289 doc 349. Bijlage 5 retour X
290 doc 290. Bijlage 6 productinformatie X
291 doc 291. Bijlage 7 novelfood catalogue Garcinia cambogia X
292 doc 292. Journaal wwwpuregarciniacambogia nl 8 april 2020 X
293 doc 293. Bijlage 1 home www_healthfreaks_nl X
294 doc 294. Bijlage 2 Startpagina www_facebook_com_healthfreaksnl X
295 doc 295. Journaal klacht 857690 X
296 doc 296. Bijlage 1 home Livonlabs_nl X
297 doc 297. Bijlage 1.1 home weerstand X
298 doc 298. Bijlage 1.2 ontgiften X
299 doc 299. Bijlage 1.3 bloedsuikerspiegel X
300 doc 300. Bijlage 1.4 gewicht X
301 doc 301. Bijlage 2 verwijzing Het ongeneeslijke genezen X
302 doc 302. Bijlage 3 Algemene Voorwaarden X
303 doc 303. Journaal Altrient Nederland X
304 doc 304. KVK 34188258 dansende kat X X
305 doc 305. KVK dailyfit bv 34250063 X X
306 doc 306. KVK 73610437 X
307 doc 307. Nummer 262050164 2 X X
308 doc 308. Nummer 262050164 3 X X
309 doc 309. Nummer 262050164 X X
310 e‐mail 310. FW 262050164krvb X X
311 doc 311. herinspectie 20200806 X
312 doc 312. p39_bijsluiter‐nederlands kamagra X
313 doc 313. Scan_20200915_080554_MFP‐1247_XXX X X X
314 doc 314. Bijlage 2 verzonden kennisgeving X X
315 doc 315. Bijlage 5 vraag FvM geen herinspectie X X



316 e‐mail 316. RE Zienswijze in de zaak Virolow RVB nummer 262050156 X X
317 doc 317. Journaal wwwkamagra.one ruw markeringen X X
318 doc 318. Journaal wwwkamarga.one ruw X X
319 doc 319. RVB voorbereiding Kamagra one X X
320 doc 320. Bijlage 1 home www kamagra one X
321 doc 321. Bijlage 2 privacy X
322 doc 322. Bijlage 3 Virolow X
323 doc 323. Bijlage 5 bestelling X
324 doc 324. Bijlage 6 Virolow 2 X
325 doc 325. Bijlage 7 bijsluiter Virolow X
326 doc 326. GBA BSN 158192989 XXX X X
327 doc 327. KVK 73610437 X X
328 doc 328. RVB 2020 262050156 19703 XXXX X X
329 doc 329. RVB 2020 262050156 19703 XXXX X X
330 doc 330. 262050156krvb accoord X X
331 doc 331. Bijlage 1 home www kamagra one virolow X
332 e‐mail 332. FW 262050156krvb X X
332.1 bijlage 332.1 262050156krvb X X
332.2 bijlage 332.2 262050156krvb accoord X X
332.3 bijlage 332.3 262050156krvb X X
333 e‐mail 333. Koag kag gegevens X X
333.1 bijlage 333.1 2020‐07‐30 toelating etiket Virolow (2) X
333.2 bijlage 333.2 2020‐07‐30 toelatingsbrief (mits) verpakking en etiket Vlirolow (1) X X
333.3 bijlage 333.3 1112020704142 X
334 e‐mail 334. KRVB 262050156 internetinspectie met bevindingen versturen graag  X X
335 e‐mail 335. Re Rapport van Bevindingen opgemaakt bij herinspectie 6 8 2020 X X
336 e‐mail 336. reactie RVB bestellen X X
337 doc 337. Bijlage 1 home XXX X X X X
338 doc 338. Bijlage 2 Voedingssupplementen X X X X
339 doc 339. Bijlage 3 zoekstring corona X X X X
340 doc 340. Bijlage 4 passionflower X X X X
341 doc 341. Bijlage 4a habbat sawda of zwarte zaad olie X X X X
342 doc 342. Bijlage 5 In winkelmand X
343 doc 343. Bijlage 6 Doorgaan naar afrekenen X X X X
344 doc 344. Bijlage 9 zoekstring virus X X X X
345 doc 345. Bijlage 10 Winkelmand 2 producten X
346 doc 346. Bijlage 11 afbeelding habbat‐sawda‐of‐zwarte‐zaad‐olie X
347 doc 347. Bijlage 12‐ XXX_nl_afrekenen X X X X
348 doc 348. Bijlage 13 zoekterm virus 2 X X X X
349 doc 349. Bijlage 14 Aloepura X X X X
350 doc 350. griepl_product_habbat‐sawda‐of‐zwarte‐zaad‐olie X X X X
351 doc 351. Bijlage 2 Contact X X X X
352 doc 352. GBA BSN XXXX X X
353 doc 353. KVK 24464384 X X X X
354 doc 354. 262050157krvb accoord X X X X
355 e‐mail 355. FW 262050157krvb X X X X
355.1 bijlage 355.1 262050157krvb X X X X



355.2 bijlage 355.2 262050157krvb accoord X X X X
355.3 bijlage 355.3 262050157krvb X X X X
356 doc 356. Journaal 5 X X X X
357 e‐mail 357. Kennisgeving Rapport van bevindingen 262050157 verzenden graag X X
357.1 bijlage 357.1 KVK 24464384 X X X X
358 e‐mail 358. medische claims geconstateerd op de website www.XXX.nl X X X X
359 e‐mail 359. RE RvB 262050157  BZnr 202001024 X X X X
360 doc 360. Bijlage 1 home www_drogist_nl X
361 doc 361. Bijlage 2 Voorwaarden X
362 doc 362. Bijlage 3 zoekstring glucosamine X
363 doc 363.Bijlage 4 lucovitaal‐glucosamine‐chondroitine X
364 doc 364. Bijlage 5 In winkelmandje X
365 doc 365. Bijlage 6 Mijn winkelmandje X
366 doc 366. Bijlage 7 Bestelling afronden X
367 doc 367. Bijlage 8 zoekwoord Corona X
368 doc 368. Bijlage 9 Covid X
369 doc 369. Journaal www.drogist.nl X
370 doc 370. KVK Drogisterij.nl B.V.71985832 X
371 doc 371. KVK Lucos holding bv 22063884 X
372 e‐mail 372. FW 262050166krvb X X
372.1 bijlage 372.1 262050166krvb akkoord X X X X
372.2 bijlage 372.2 262050166krvb X X X X
373 doc 373. Bijlage 5 zoekterm corona X X X X
374 doc 374. Bijlage 9 zoekterm Zink X X X X
375 doc 375. Bijlage 10 zn‐zyme‐forte X X X X
376 doc 376. Bijlage 11 etiket zink X
377 doc 377. Bijlage 14 aanmaken account X X X X
378 doc 378. 262050153krvb2 X X X X
379 doc 379. XXX Journaal dinsdag 31 maart 2020  14 u X X X X
380 e‐mail 380. FW 262050153krvb 2 X X X X
380.1 bijlage 380.1 262050153krvb X X X X
380.2 bijlage 380.2 262050153krvb accoord X X X X
380.3 bijlage 380.3 KVK 21015008 XXX X X X X
380.4 bijlage 380.4 262050153krvb accoord 2 X X X X
381 doc 381. ProtectPLUS X
382 doc 382. Bijlage 1  www_brockshomeopathie_nl X
383 doc 383. Bijlage 1 ‐ www_facebook_com_Brockshomeopathie X
384 doc 384. Bijlage 2 link www_bewustwinkelen_nl X
385 doc 385. Bijlage 3 _over‐bewustwinkelennl X
386 doc 386. Journaal 13 mei 2020 facebook X
387 doc 387. Bijlage 1  www_facebook_com_pg_CelXpert_posts X
388 doc 388. Bijlage 2 Info I Facebook X
389 doc 389. Bijlage 3 home celxpert_nl X
390 doc 390. Bijlage 4  coronavirus X
391 doc 391. Bijlage 5 Algemene Voorwaarden X
392 doc 392. Journaal 13 mei 2020 X
393 doc 393. kvk 73400203 celxprt X X
394 doc 394. Journaal 13 mei 2020 facebook X



395 doc 395. Bijlage 1  www_facebook_com_pg_barnatureheist_posts
396 doc 396. journaal facebook barnatureheist › posts
397 doc 397. Bijlage 1 startpagina ' ‐ www_facebook_com_eekhoorn_markten X
398 doc 398. Bijlage 1 www_de‐eekhoorn_com X
399 doc 399. Bijlage 2 algemene voorwaarden X
400 doc 400. Bijlage 3 Contact X
401 doc 401. Bijlage 4 De Markten X
402 doc 402. Bijlage 5 nieuwsbrief X
403 doc 403. Bijlage 6 supplementen X
404 doc 404. Journaal eekhoorn X X
405 doc 405. KVK 09085122 De Eekhoorn X X
406 doc 406. www.drogisterij.net bestel nu corona X
407 doc 407. www.drogisterij.net homepage met datum X
408 doc 408. www.drogisterij.net homepage X
409 doc 409. www.drogisterij.net winkelmand corona X
410 doc 410. www.drogisterij.net zoekterm corona X
411 e‐mail 411. FW 262050155krvb X X
411.1 bijlage 411.1 262050155krvb X X
411.2 bijlage 411.2 262050155krvb accoord voor verzending (002) X X
412 doc 412. KVK 73610437 X X
413 doc 413. geinspecteerde websites en social media W X X X X
414 doc 414. scrape corona facebook_EL_opgeschoond_JVP met opmerkingen XXX X X X X
415 doc 415. vragen en reacties nav coronaproject West X X
416 doc 416. 260620876 Bijlage 1 FireShot X X X X
417 doc 417. 260620876 Bijlage 3 FireShot X X X X
418 doc 418. 260620876 Bijlage 4 FireShot X X X X
419 doc 419. 260620876 Bijlage 5 FireShot X X X X
420 doc 420. 260620876 Bijlage 6 FireShot X X X X
421 doc 421. 260620876 KvK XXX X X X X
422 doc 422. 260620876 KvK holding XXX X X X X
423 doc 423. 260620876krvb X X X X
424 doc 424. 260620876RvB X X X X
425 doc 425. 260620876krvb X X X X
426 doc 426. 260620876krvb X X X X
427 doc 427. 260620876RvB X X X X
428 doc 428. Bijlage 10 FireShot klik spirulina X X X X
429 doc 429. FireShot klik hier voor onze bestsellers X X X X
430 doc 430. FireShot Screen Capture #373 X X X X
431 doc 431. RVB 2020 260620876 XXX X X X X
432 doc 432. FireShot  'Zo houd je je weerstand op peil »' ‐ blog_vitstore_com X
433 doc 433. FireShot  ‐ 'Voed je wijzer ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
434 doc 434. ‐ 'Voed je wijzer ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
435 doc 435. FireShot  'Voed je wijzer ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
436 doc 436. FireShot ‐ 'Voed je wijzer ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
437 doc 437. FireShot Screen Capture #716 ‐ 'Altrient C, 1000 mg' ‐ www_kalidashop_com X
438 doc 438. FireShot Screen Capture #717 ‐ 'Algemene voorwaarden' ‐ www_kalidashop_com X
439 doc 439. FireShot Screen Capture #718 ‐ 'Kalidashop' ‐ www_kalidashop_com X
440 doc 440. FireShot Screen Capture #785 ‐ 'Kalidashop' ‐ www_kalidashop_com X



441 doc 441. KvK Kalida B.V. X
442 doc 442. RVB 2020 2606208779  Kalida B.V. X X
443 doc 443. 260620879 Bijlage 1 homepage www. kalidashop.com X
444 doc 444. 260620879 Bijlage 11  'Altrient C, 1000 mg' ‐ www_kalidashop_com X
445 doc 445. 260620879 Bijlage 12  'Winkelwagen' ‐ www_kalidashop_com X
446 doc 446. 260620879 Bijlage 3 12 maart 'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ 

www_facebook_com
X

447 doc 447. 260620879 Bijlage 4  15 maart 'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ 
www_facebook_com

X

448 doc 448. 260620879 Bijlage 6  ‐ 'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
449 doc 449. 260620879 Bijlage 7  'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
450 doc 450. 260620879 Bijlage 8  'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
451 doc 451. 260620879 Bijlage 9  'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com (2) X
452 doc 452. 260620879 Bijlage 10  'Kalida B_V_ ‐ Startpagina I Facebook' ‐ www_facebook_com X
453 doc 453. 260620879 RvB X X
454 doc 454. 260620881 RvB X X
455 doc 455. RVB 2020 2606208779  Kalida B.V. X X
456 doc 456. FireShot Screen Capture #177 ‐ 'Permsal Magnesium' ‐ www_permsal_nl X
457 doc 457. FireShot Screen Capture #184 ‐ 'Permsal Magnesium' ‐ www_permsal_nl X
458 doc 458. FireShot Screen Capture #186 ‐ 'Permsal Magnesium' ‐ www_permsal_nl X
459 doc 459. FireShot Screen Capture #187 ‐ 'Permsal Magnesium' ‐ www_permsal_nl X
460 doc 460. FireShot Screen Capture #188 ‐ 'Contact I Permsal Magnesium' ‐ www_permsal_nl X
461 doc 461. FireShot Screen Capture #106 X
462 doc 462. FireShot Screen Capture #109 X
463 doc 463. FireShot Screen Capture #115 X
464 doc 464. FireShot Screen Capture #122 X
465 doc 465. FireShot Screen Capture #124 X
466 doc 466. FireShot Screen Capture #131 X
467 doc 467. FireShot Screen Capture #133 X
468 doc 468. 20100401 'Nieuws & Acties I All About Skin' ‐ allaboutskin_nl X
469 doc 469. Correctie vraag van geinspecteerde websites en social media N O Z W 10062020 (003) X X X X
470 doc 470. geinspecteerde websites en social media Z X X X X
471 doc 471. 20200401_INSPECT_Corona_MOS_opgeschoond_alleen_claims X X X X
472 doc 472. 20200401_MOS_Corona_MOS_opgeschoond_alleen_claims X X X X
473 doc 473. Bodyline clinic ‐ Advertentie met opmerkingen X
474 doc 474. Bodyline clinic ‐ Woerden X
475 doc 475. Column  uit vmt you tube naar isom.ca (oa L pauling USA) X
476 e‐mail 476. Corona reveratrol artikel mei 2020 X X
477 e‐mail 477. FW Publiekswaarschuwing  mail XXX X X
477.1 bijlage 477.1 claims voedingssupplementen_LF X
477.2 bijlage 477.2 voedingssupplementen X
478 e‐mail 478. Publiekswaarschuwing voedingssupplementen helpen niet tegen het coronavirus 

(attendering)
X X

479 doc 479. scrape corona facebook_EL X X X X
480 doc 480. Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.2_MK EL v0.4 30‐11‐2020_MK   111220 EL 0.3 

EVB EL0.6
X

481 doc 481. geinspecteerde websites en social media N EL X X X X



482 doc 482. Kopie van Correctie vraag van geinspecteerde websites en social media N O Z W 
10062020 (003) EL

X X X X

483 doc 483. Kopie van geinspecteerde websites en social media W EL X X X X
484 doc 484. Tabel overzicht X
485 doc 485. Voedingssupplementen met coronaclaims X
486 doc 486. 20200316 werkinstructie coronaclaims versie 1.0 X X
487 doc 487. 20200316 werkinstructie coronaclaims versie 1.5 X X
488 doc 488. 20210217 concept instructie geneesmiddelenwet aandiening X X
489 doc 489. antwoord JZ internet toezicht X X
490 doc 490. Corona claims supplements 07042020 X
491 doc 491. kort verslag Start bijeenkomst Corona claims_080420 X X
492 doc 492. kort verslag tussen bijeenkomst Corona claims 230420 X X
493 doc 493. Korte factsheet Corona claims X
494 doc 494. projectprotocol BED20132 Corona claims X X
495 doc 495. QA corona v0.1 X X
496 doc 496. Werkinstructie Facebook advertenties verwijderen X X
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Van:
Verzonden: maandag 22 maart 2021 14:31
Aan:  

 
)

CC: )
Onderwerp: 2021-03-25 concept agenda VSO BED
Bijlagen: 2021-03-25 concept agenda VSO BED.doc

Beste collega’s, 
Hierbij de concept agenda voor a.s. donderdag, vakspecialistenoverleg BED. 

 is afwezig. , ter info, als je wilt mag je hierbij aansluiten (de keuze is aan jou). 
We starten om 9 uur, en hopelijk hebben we niet de hele ochtend nodig. 
 
Groet  
 
 
Groet  
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2Datum:  Donderdag 25 maart 2021 
Tijd:  9.00 - 12.00 uur  
Locatie:         TEAMS OVERLEG 
Voorzitter:  (start het overleg op) 
Notulist: … 
Aanwezig:  Uitvoering:   
 Expertise: ;  
 Programmering:  (?) 
Afwezig:   
 
 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda. 

- Vaststellen notulen vorig overleg  
Voorbereiden, ik ga er van uit dat de notulen akkoord zijn! 

   
 

- doornemen actiepuntenlijst & besluitenblad. 
Idem, check aub je actiepunten. 

 NVT  
 
2. Presentatie van  over cites (20 minuten) 

Cites ingredienten in voedingssupplementen. Toelichting door , mogelijk voor een Hdag? 
 

 
3. Uitvoerings zaken 

 
 
datum onderwerp wie Gerealiseerd 

voor datum 
bijlage 

191212 Werkinstructie 
internettoezicht BED 
 
m.n. voor verwijderen 
advertenties 

 en  hebben 
feedback naar  
gestuurd. 
Verzoek is een aanvullende 
werkinstructie te maken 
voor BED industrie. 

 heeft dit 
opnieuw aan  

 gevraagd 
 wil jij 

hierbij 
aansluiten? 
 

 

191212 VETO traject voor BED 
verder ontwikkelen 

 en  
Casus drogisterij.net 
Tweede casus volgt met 

 

in gang gezet Methodiek VETO, 
met aangepaste 
termijnen, voor 
beperkte scope 
onder 
voorwaarden. 
Nog niet 
uitgewerkt. 

200305 Werkinstructie maken bij 
Douane meldingen 
 
Ook inspectielijst maken 

 
Afwegingskader is 
gemaakt. 
Rol en taken en vervanging 
van  bespreken in MT IP 

  

     
     

 
Casus Survey Monky: is hier iets gestart?  en  zouden een casus oppakken; 

Expertise is de kartrekker. 
 
Meldingen en prioriteiten in het werk: Afwegingskader is gemaakt. Geldt voor alle meldingen. 

Wordt dit ook toegepast? (knelpunt in het werk nu = teveel meldingen worden doorgezet, bv. 
in behandeling nemen anonieme meldingen. Waardoor gepland werk niet gehaald kan 
worden?) HOE kunnen we dit beter stroomlijnen, zie afwegingskaders (bijlage hieronder). 

Doc 1.1
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Daarnaast: in MT IP bespreken hoe we  kunnen opvolgen/vervangen, in elk geval zodra BVM in 

de lucht is. Gedacht wordt aan elk team 1 persoon, om de beurt meldingendienst. 
 

Afwegingskader 
Meldingen Bijzonde       

Definities en 
begrippen-versie 1.1    

HH16 KCC 12 
Leeswijzer afweging       

 
 
Instructie GNW toepassing. Deze is definitief maar nu komen toepassingsvragen. De uitvoering is 

aan ons zelf, via TBM een overzicht ontvangen om de dossiers te bespreken. Vraag is: gaan we 
dossiers die al afgesloten waren (boete is opgelegd en betaald) nu óók nog herzien? De 
beoordeling hoeven we niet in deze vergadering te bediscussiëren, maar wel de aanpak! 

 
Zie bijlagen van  (toepassingsvragen) 
Zie bijlage TBM (overzicht van dossiers) 

210312 instructie 
geneesmiddelenwet         

Brief met verzoek 
opnieuw beoordele  

RvB GNW eerste 
overtreding.docx

 
 
4. Expertise zaken 
 
Start project creatine. 
Start project nootropics. 
Knelpunt = geen monstername op internet mogelijk (NVWA breed), alleen fysiek. Wat betekent dit 

voor de projecten en voor het werkpakket (jaarplan / AK)? 
 
 
 
5. Programmerings zaken 

 
Discussie wanneer wel/geen tellijst.  
Volg het schema dat op de share staat T:\nvwa\CV_BED\2021 Inspectielijsten : 

Totaal overzicht 
toezicht BED 2021_v    

 
 
6. Harmonisatiedag BED programma (voorbereiding)  

 
Survey monky voorafgaand aan Hdag! Week voor het uitwerken; 2-3 weken voor Hdag versturen. 
 
Op welke wijze kunnen we handhaven op niet/onvoldoende borgen van beheerspunten die geen 
CCP zijn. Aangezien er bij BED bedrijven meestal geen CCP’s zijn lijkt dit onderwerp ons voor BED 
van groot belang. (Beperkte zorgplicht / flexibiliteit bij kleine bedrijven) SIA vragen? ? 
 
 
 
7. Rondvraag  

 
  

8. Sluiting en Planning 2021:  
9. Welke data harmonisatiedagen? 

- Q1 4 maart 2021 
- Q2 op 24 juni 

Doc 1.1

-

1 Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Naruur en Voedselkwali!eît 

■ 

1111 



 

AGENDA VAKSPECIALISTEN OVERLEG BED 

 

  Pagina 3 van 3 
 

- Q3 op 23 september  
- Q4 op 16 december 

 
Welke data VSO dagen? 
- Q1 25 maart 2021 
- Q2 27 mei? 
- Q3 
- Q4 
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" Ja ... 
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Leeswijzer afwegingskaders Team Meldingen en Vragen 

1 Onderwerp 
Doel en gebruik afwegingkaders Intranet: 
http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/page/home/dossier/directie-handhaven-divisie-klant-
bedrijf-en-consument/afdeling-klantcontactcentrum-kcc-hh16/team-meldingen-vragen 

2 Begrippen 
TMV    Team Meldingen en Vragen 
DMC   Domein Coördinator 
CC   Team Contactcenter 
Q&A   Vraag en antwoord document 

3 Werkwijze 
Een afwegingskader is een schematische weergave van de verschillende stappen welke bij 
de eerste behandeling van een melding en/of vraag doorlopen worden. Dit om een 
verantwoorde beslissing te kunnen nemen zonder daarbij bevoegd- en 
verantwoordelijkheden te overstijgen. Ook al lijkt een afwegingskader op een processchema 
is dat niet het doel.  
 
afwegingskader is een hulpmiddel om correct en verantwoord te kunnen besluiten over de 
wijze hoe een melding wordt ingezet waarbij de verantwoordelijkheid moet blijven waar 
deze in de NVWA is belegd. Hierdoor zal, door beschikbaarheid van correcte registraties, 
managementsturing en rapportage efficiënter worden.   
 
Elke melding (actie) en vraag is  op zich uniek in kan/mag niet in een processtappenplan 
gevat worden. Het uiteindelijke doel, van de hiervoor bedoelde afwegingskaders, is de 
meldingen en/of vragen te completeren (opwaarderen) met relevante en ter zake doende 
informatie zodat de bevoegde medewerkers / teams ondersteund worden bij de 
behandeling en registratie van de melding met de uitgevoerde acties.  
 
Filtering van meldingen en vragen gebeurd door de medewerker van team Meldingen en 
Vragen (Hierna: TMV). Deze medewerkers hebben op hun werkterrein voldoende kennis en 
ervaring om de zin van de onzin te kunnen onderscheiden. Meldingen en vragen waarvoor 
een Q&A beschikbaar is worden door TMV zelfstandig, aan de hand van dat Q&A, behandeld 
waarbij voor een correcte registratie zorggedragen wordt. 
 
Een Q&A is door de expertise teams, binnen de verschillende werkgebieden, in 
samenspraak met TMV en Contact Center (Hierna: CC) opgesteld en onderhouden.   
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Verder werkt een afwegingskader van links naar rechts waarbij links staat voor de ingang 
van een melding, zoals deze door de NVWA is ontvangen en rechts staat voor de actie die 
ingezet wordt na de controle en eventuele aanvulling, door medewerker van TMV. Het 
spreekt voor zich dat de melding na controle, inspectie, onderzoek enz. terug komt bij de 
DMC van TMV voor een volledigheidscontrole alvorens deze wordt teruggezet naar KCC voor 
de finale afhandeling.   
 

4 Arbo, milieu en veiligheid 
N.v.t. 
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)

Van: )
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 17:11
Aan: Vaandrager - ); )
Onderwerp: Brief met verzoek opnieuw beoordelen Boetezaken
Bijlagen: 210318 Verzoek opnieuw beoordelen casus Geneesmiddelenwet Lucovitaal.pdf; 

aangepaste werkinstructie Geneesmiddelenwet; 210316 Werkwijze aangepast versie 
05.doc

Beste teamleiders, 
 
In de bijlage een verzoek in de vorm van een brief met toelichting om in 2 boetezaken opnieuw te kijken of de 
weging anders wordt als de nieuwe Werkwijze Geneesmiddelenwet wordt toegepast. 
Ik heb dit verzoek in de vorm van een brief geschreven om alleen de feiten te noemen. 
Ik wil jullie vragen hier mee verder te gaan en de juiste wegen te zoeken om dit hopelijk te herzien? 
 
Ik weet niet of het bedrijf zelf bezwaar heeft gemaakt of gaat doen en dat hoef ik ook niet te weten, maar de 
termijn zal nu ongeveer verlopen (zijn), mocht dat van belang zijn. 
 
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om hier een minder ongewenste situatie van te maken, 
 
Alvast dank voor jullie inzet, 
 
Met vriendelijke groet, 
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)

Van: )
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 13:22
Aan:  

 
 
 
 

CC: )
Onderwerp: aangepaste werkinstructie Geneesmiddelenwet

Hallo allen, 
 
Zojuist is de door  gewijzigde instructie Geneesmiddelen naar aandiening op de werkwijzer gepubliceerd. De 
werkinstructie is als bijlage toegevoegd aan HH04 Food 17 Werkinstructie BED etikettering en claims versie 05. De 
nieuwe versie vervangt hierbij de oude. 
 
http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/page/zoeken-kwaliteit-systeem/download/document/33617/hh04-food-17-
werkinstructie-bed-etikettering-en-claims 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

  
Inspecteur  
 
........................................................................  
Directie Handhaven  
Divisie Regie en Expertise  
Afdeling Expertise  
Bereikbaar: Dinsdag tm donderdag 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht  
........................................................................  
T +31  (di-do) 

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
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Overzicht RvB’s Geneesmiddelenwet van eerste overtreding: 

 

- 2020/261030954/17863 (Boetezaak 202002757) 

- 2020/260301286/37158 (Boetezaak 202003178) 

Opmerking voor de inspecteur bij dit RvB: volgens mij is de verkeerde rechtspersoon als overtreder 
aangemerkt. De juiste overtreder is: The Art of .. Tea, Herbs & Spices B.V. (KvK 66283116). Deze 
rechtspersoon is inmiddels opgeheven. 

 

- 2020/261030958/17863 (Boetezaak 202002851) 

- 2020/260560287/34486 (Boetezaak 202002758) 

- 2020/262060369/17889 (Boetezaak 202003179) 

- 2020/261030962/17863 (Boetezaak 202100078) 

- 2021/260261119/26019 (Boetezaak 202100126) 

- 2021/260261120/26019 (Boetezaak 202100243) 

- 2020/260620898/35539 (Boetezaak 202100327) 

- 2020/261030956/17863 (Boetezaak 202100071) 

- 2021/260211816/34403 (Nog niet ingeschreven in BBS) 
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Doe 1.1.7 

Bijzonder eet- en drinkwaren 2021 

Project Projectnaam 1 Basislijst Keuze (module) lijsten Bedrijvenlijst Aantal inspecties gepland Werkvoorschrift Uren AK 1 Duur 
nummer inspectie 

7 
-j 

~ ~ 1 Systeeminspectie BED 1 3999 1 16 uur BED21108 TOEZICHT BED {Altijd invullen!) 250 inspecties+ 10 audits . 

~ 1 

BB HH2101 BED Bedrijvenselectie_2 ! Internet toezicht BED 
Systeemtoezich t (MC 021_B ED21108_2020 

BED21108 BED 

~ Toezicht (TEL).pdf 

BB HH2102 BED 
Basisvoorwaarden a 

1 ~ 1 Claims en etikettering BED 

1 

BB HH2103 BED 
Product, etiketterin~ 

1 

~ 
BB HH2104 BED 

Digitale herinsp, ter 

1 ~ 1 

1 

1 

BB HH2105 BED 
Traceren, melden en 

1 

IP21125 VETO ~ p.m. p.m. Zie IP21125 VETO 3000 (IP) p.m. 

BB HH2133 BED 
VETO (MOD).pdf 

r ~ 
-

1 

BB HH2130 BED 
Controle beschikkin 

BED21109 PRODUCTTOEZICHT {Altijd invullen!) J>roject nog niet aan,Revangeri 3200 16 uur 

~ 
BED21109 BED 

Producttoezicht (TEL 

BED21110 ETIKETTERING {Altijd invullen!) Creatine: Creatine: 50 Werkinstructie 1000 20 uur 

CLAIMS voedselinformatie producten 

~ Kword document, volgt> Kexcel document, volgt> met creatine 

BED21110 BED 
Etikettering cla ims (1 

BED21401 MELDINGEN 1 (Altijd invullen!) 
1 ~ p.m. 350 1 3.503 uur (3.199 1 "' 10 uur 

VRAGEN INC (319 insp. Industrie; uur Industrie; 304 

~ 1 

BB HH2107 BED 
Meldingen vragen (1 

31 insp. Consument) 

1 

uur Consument) 

BED21401 BED 

~ Meld ingen vragen ir 

BB HH2105 BED 

1 
Traceren, melden en 

1 ~ 1 

BB HH2106 BED 
Douane (MOD).pdf 

EXP21104 FOOD EXP DOC EDHH2109 Vrij planbare ~ p.m. 200 1044 "' 4 uur 
inspectie exportverklaringen 

EDHH2109 Vrij 
plan bare inspectie e 



Doe 1.1.7 
EDHH2110 ~ Steekproefinspectie op 
aanwezige partij EDHH2110 

Steekproefinspectie 

EDHH2112 Etiket- en 
1 ~ websitecontrole BED/PRV 

1 1 

EDHH2112 Etiket-
en websitecontrole 

EXP21107 NIEUW EVHH2149 Nieuw bedrijf ~ p.m. 32 124 "' 4 uur 

EXPORTVERKL Exportverklaringen 
(EXP21107) EVHH2149 Nieuw 

bedrij f Exportverklar 

EVHH2150 Gerichte inspectie ~ i.v.m. signaal (EXP21107) 
EVH H2150 Gerichte 
inspectie i.v.m. sign, 



INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectiel jst

Sjabloon BED21108 BED Toezicht (TEL)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan.

Aanvullende informatie

AVI701 Is het een nieuw bedrijf (nog niet in ISI)? Ja
Nee

AVI090 Betreft het een herinspectie? Ja
Nee

AVI702 Is de herinspectie retribueerbaar? Ja
Nee
Geen herinspectie

AVI642 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie? (Num)

Info Inclusief de inspectiekwartieren van de 2e inspecteur (o.a bij notoire overtreders en 
audits bij IP bedrijven).

Blz.BED21108 BED  1
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2101 BED Systeemtoezicht (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Type borging

BRG001 Hoe borgt het bedrijf de voedselveiligheid? Hygiënecode
Hygiënecode met aanvulling
HACCP (eigen plan)
Geen plan

BRG002 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd? Ja BRC
Ja IFS
Ja FSSC 22000
Ja Risk Plaza
Ja overig nl.:
Nee

HACCP

HAB069 Zijn naar jouw oordeel de gevaren voor dit 
bedrijf benoemd in het HACCP-plan? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info Denk aan fysisch, chemisch, micro.

HAB070 Zijn naar jouw oordeel de specifieke 
gevaren voor dit bedrijf benoemd in het 
HACCP-plan? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info Specifieke gevaren zijn: PAK"s, zware metalen, PA's, Novel Food, Wwb Kruidenpreparaten 
artikel 4 en lijst I, hoge doseringen vitamine A, B6 en D, verboden verbindingen, 
mycotoxinen. 

HAB071 Worden naar jouw oordeel specifieke gevaren 
die een relevant gevaar zijn voor het 
bedrijf niet benoemd? Zo ja om welke 
gevaren gaat het? 

(Tekst)

Blz.BBHH2101 BED 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

HAB072 Indien naar jouw oordeel PA's een relevant 
gevaar is voor dit bedrijf, is het gevaar 
dan benoemd in het HACCP-plan? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB073 Zijn de CCP's geidentificeerd? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB074 Zijn voor alle geïdentificeerde CCP's de 
kritische grenswaarden vastgesteld? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB075 Zijn efficiënte bewakingsprocedures op 
CCP's vastgesteld? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB076 Zijn er corrigerende maatregelen 
vastgesteld als uit de bewaking blijkt dat 
een CCP niet volledig onder controle is en 
worden deze toegepast? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB077 Zijn er ABM's of SBM's vastgesteld? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info ABM: Algemene Beheersmaatregelen 
SBM: Specifieke Beheersmaatregelen

HAB078 Zijn er corrigerende maatregelen omschreven 
als blijkt dat een limiet uit de ABMs, of 
SBMs niet volledig onder controle is en 
worden deze toegepast? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info Met limiet wordt bijv. een overschrijding van de norm uit de wet (PAK's) bedoeld.

HAB079 Worden de verificatieprocedures regelmatig 
uitgevoerd? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HAB080 Zijn er documenten aanwezig, waaruit blijkt 
dat het beschreven HACCP-plan daadwerkelijk 
wordt toegepast? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Blz.BBHH2101 BED 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

HAB081 Worden de op HACCP gebaseerde procedures 
herzien ingeval het product, de verwerking 
of een stadium daarvan enige wijziging 
ondergaat? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Recallprocedure

REC020 Is er een klachten/recall procedure 
opgenomen? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info Er is ook een modulelijst specifiek bedoeld BBHH2105 BED Traceren, melden en recallen die 
apart ingevuld kan worden. 

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2102 BED Basisvoorwaarden algemeen (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Hygiëne

HYG288 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info - Zijn de bedrijfsruimtes schoon?
- Zijn de apparaten schoon?
Zie ook specifieke eisen uit hoofdstuk I, III, IV, V.

Bouwkundige staat

BKS075 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige 
eisen? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info - Voldoen de bedrijfsruimtes aan de bouwkundige eisen? (onderhoud van vloeren, muren en
plafonds) 
- Voldoet de apparatuur aan de bouwkundige eisen (onderhoud en constructie)
Zie ook specifieke eisen uit hoofdstuk I, II, III, IV, V. 

Ongediertebestrijding

OGB103 Zijn er voldoende adequate maatregelen 
getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Blz.BBHH2102 BED 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info - Wering = bouwkunde
- Bestrijding speelt pas een rol wanneer ongedierte daadwerkelijk een issue is. Beoordeel
of er sowieso iets aan bestrijding gedaan wordt. Zo ja, beoordeel of hetgeen gedaan wordt 
voldoende is om van 'bestrijding' te spreken. 
Zie ook hoofdstuk IX. 

Controle hygiëne-eisen personeel

CHP012 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer 
goede persoonlijke hygiëne in acht? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info - Hygiëne van werknemers zelf.
- Werkwijze bij ziektes (o.a. Norovirus)
Zie ook hoofdstuk VIII. 

Opleiding

OPL004 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Zie hoofdstuk XII.

Afval

AFV003 Wordt met het levensmiddelenafval op een 
juiste wijze omgegaan? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Zie hoofdstuk VI van Bijlage 2. 
Let oa op: 
- Geen ophoping in bedrijfsruimtes
- Geschikte containers
- Geschikte opslag.

Basisvoorwaarden

BAS064 Wordt voldaan aan de overige 
basisvoorwaarden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2103 BED Product, etikettering, claims (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ897 Soort toezicht? Internetinspectie
Fysieke inspectie
Anders nl.:

ALJ898 Welke website (volledige naam) is 
beoordeeld? 

(Tekst)

ALJ899 Is sprake van een inspectie van 
marktplaats/sociale media? 

Bol.com
Marktplaats
Facebook
Anders, nl.:
N.v.t.

ALJ900 Wat voor een type levensmiddelen worden 
aangeboden? 

BED producten (geen claims) aangeboden
BED producten (wel claims)
Algemeen levensmiddelen (geen claims)
Algemeen levensmiddelen (wel claims)
Anders nl.:

Info B.v. medisch hulpmiddel.

Bevindingen

BEV016 Voldoet de site die verkoopt aan art. 14 
van VO 1169/2011? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV017 Staan op het etiket alle verplichte 
voedselinformatie en vermeldingen? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Bijvoorbeeld: waarschuwingszin supplement ontbreekt; etikettering als voeding voor 
medisch gebruik niet correct. 

BEV018 Zijn de verplichte vermeldingen in de 
Nederlandse taal? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV019 Heb je een overtreding geconstateerd mbt de 
samenstelling (volgens 
etiket/receptuur/labanalayse derden)? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV020 Heb je maatregelwaardige medische claims 
aangetroffen mbt product op de 
gecontroleerde website? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV021 Heb je maatregelwaardige gezondheidsclaims 
aangetroffen mbt product op de 
gecontroleerde website? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV022 Heb je maatregelwaardige voedingsclaims 
aangetroffen mbt product op de 
gecontroleerde website? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

BEV023 Heb je andere maatregelwaardige 
overtredingen geconstateerd mbt 
etikettering/reclame? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Info Bijvoorbeeld: aanprijzing zuigelingenvoeding.

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2104 BED Digitale herinsp, terugmeld. via formdesk 
(MOD)  

Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Digitale herinspectie

DIH004 Geef het maatregelnummer waarop deze 
digitale herinspectie van toepassing is:

(Tekst)

Info Het maatregelnummer kan bij het beoordelen van de terugmelding in de herinspectie 
applicatie gekopieerd worden en in het antwoordveld geplaatst worden. 

De bevinding(en) van de maatregel waarop de herinspectie plaats vindt moet(en) opgeheven 
worden. 

DIH005 Wordt de beoordeling van de terugmelding 
als voldoende beoordeeld? 

Ja
Nee

Info Indien de terugmelding voldoet aan de criteria genoemd in de handleiding en de bijlage 
van de waarschuwing zal een voldoende beoordeling moeten plaatsvinden. 

DIH006 Wordt er een verificatie-inspectie bij dit 
bedrijf uitgevoerd? 

Ja
Nee
N.v.t.

Info Om iets te kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van de digitale herinspectie kunnen 
verificatie-inspecties uitgevoerd worden. 

Algemeen

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan. 
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2105 BED Traceren, melden en recallen (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Aanvullende informatie

AVI668 Wat is de aanleiding voor het uitvoeren van 
deze inspectie? 

Toezicht op traceren, melden 
terughalen (rusttijd) 
GFL melding (actietijd)
RASFF melding (actietijd)
Afwijkende monsterresultaten 
(actietijd) 
Anders, nl.:

Info Actietijd: actieve inzet nav GFL melding, RASFF dan wel afwijkend monsterresultaat.
Rusttijd: regulier toezicht op de naleving van artikel 18, 19 van de GFL.  

Traceerbaarheid

TRH053 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
(onmiddellijk) de naam en adres van de 
leverancier van de partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH054 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
(onmiddellijk) de leveringsdatum van de 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren.  Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH055 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
de identificatie van de geleverde partij 
overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Identificatie houdt in gedetailleerde beschrijving van het product (voorverpakt of 
onverpakt, type, naam (aangeduid als) merk naam, lot/batchcode, barcode, productiecode, 
productiedatum => cat. 2 informatie in het kader van traceren. Gestelde termijn 
categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH056 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
de hoeveelheid van de geleverde partij 
overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Partijgrootte in aantal geleverde producten/ eenheden uitgedrukt in massa/ volume 
eenheden. 
cat. 2 informatie in het kader van traceren. 
Gestelde termijn categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH057 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn (onmiddellijk) de namen en adressen 
van de afnemers van de partij overlegd 
worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH058 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn (onmiddellijk) de leveringsdata van 
de partij aan de afnemers overlegd? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH059 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn de identificatie van de afgeleverde 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Identificatie houdt in gedetailleerde beschrijving van het product (voorverpakt of 
onverpakt, type, naam (aangeduid als) merk naam, lot/batchcode, barcode, productiecode, 
productiedatum => cat. 2 informatie in het kader van traceren. Gestelde termijn 
categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH060 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn de hoeveelheid per afnemer van de 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Partijgrootte in aantal geleverde producten/ eenheden uitgedrukt in massa/ volume 
eenheden. 
cat. 2 informatie in het kader van traceren. 
Gestelde termijn categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH061 Is de hoeveelheid vd oorspronkelijk 
aangeleverde partij gelijk aan de 
hoeveelheid van uitgeleverde partijen en de 
nog niet uitgeleverde partijen? 

Ja
Nee
Niet beoordeeld
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Is de massabalans kloppend. 
Indien het bedrijf niet tijdig de benodigde gegevens aanlevert wordt de vraag als niet 
beoordeeld beantwoord. 

TRH062 Zo nee, is er een verklaring voor het 
verschil? 

Ja
Nee
N.v.t.

Info Voorbeeld van een toelichting: niet de gegevens aangeleverd binnen de tijdsduur van de 
inspectie. 

TRH063 Op basis waarvan vindt de tracering van de 
partij plaats? 

Gegevens afkomstig van derden
Houdbaarheidsdatum
Productiedatum
Lotcode
Tijd
Andere codering
Anders nl.:

Info Indien gegevens via derden geleverd worden, geef in de toelichting aan op basis waarvan 
tracering gedaan wordt. 

TRH064 Biedt het traceringsysteem voldoende 
garanties om onveilige producten adequaat 
te traceren? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Eindbeoordeling van het traceringssysteem.

Meldplicht

MLD003 Wordt de NVWA tijdig geïnformeerd indien 
een vermoeden bestaat (uit gegevens blijkt) 
dat een partij/grondstof niet aan de 
VV-voorschriften voldoet?

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info VV = voedselveiligheid 
Tijdig=> het wettelijk kader is onverwijld ( =zonder uitstel). 
De tijd tussen wetenschap van het feit of het vermoeden en melding aan de NVWA is zeer 
klein. Bijvoorbeeld voor het inzetten van een recall door het bedrijf is dit aan de NVWA 
gemeld. 

MLD004 Worden non conforme partijen / 
grondstoffen, niet meer in eigenbeheer, 
gemeld aan de NVWA? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Met non conform partij/ grondstof wordt bedoeld: voldoet niet aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften. 
Dit kunnen zowel microbiologische, chemische als fysische afwijkende (analyse) resultaten 
van een partij product / grondstof zijn. 

Recallprocedure

REC016 Is er een recall-procedure aanwezig? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Bedoeld wordt is een een plan van aanpak (een stappenplan) beschikbaar, hoe te handelen 
indien een onveilig product is uitgeleverd. 

REC017 Is in deze procedure beschreven dat de 
consument / afnemer op de juiste wijze 
wordt geïnformeerd over het onveilige 
product? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Deze informatie bevat minimaal de volgende elementen: 
- Omschrijving product zodat het voor het publiek herkenbaar is (foto)
- betreft schadelijk voor volksgezondheid en dus niet meer geconsumeerd mag worden.
- product retour incl. retour adres.

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2133 BED VETO (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Aanvullende informatie

AVI703 Welke inspectie in de marsroute/nazorg 
betreft het? 

1ste Marsroute
2de Marsroute
Openingsinspectie
1ste Nazorg
2e Nazorg

AVI704 Werd voldaan aan de wettelijke eisen? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

HACCP

HAB082 Wordt voldaan aan de wettelijke eisen mbt 
HACCP? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Recallprocedure

REC021 Wordt voldaan aan de wettelijke eisen mbt 
recall? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

Algemeen

ALJ913 Wordt voldaan aan de wettelijke eisen mbt 
de meldplicht? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee

Overig

OVG258 Wat is de eerstvolgende inspectie bij dit 
bedrijf? 

1ste Marsroute inspectie
2de Marsroute inspectie
1ste Nazorg inspectie
2de Nazorg inspectie
Inspectie ter controle van de 
beschikking 
Openingsinspectie
Reguliere inspectie (= einde 
VETO-traject) 
Anders, nl.:

OVG259 Is er nog een beschikking van kracht na 
afloop van deze inspectie? 

Ja
Nee (= einde beschikking)
N.v.t.
Anders, nl.:
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2130 BED Controle beschikking (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ072 Voldoet de ondernemer aan het gestelde in 
de beschikking? 

Ja
Nee

Info Deze lijst moet ingevuld worden bij elke dagelijkse controle op de naleving van de 
beschikking. 
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BED21109 BED Producttoezicht (TEL)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ915 Het betreft project: Studiepillen
Alkadruppels
St. Janskruid
Overig, nl.:

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan. 

Aanvullende informatie

AVI701 Is het een nieuw bedrijf (nog niet in ISI)? Ja
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BED21110 BED Etikettering claims (TEL)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ916 Het betreft project: Creatine
Sportsupplementen
Overig, nl.:

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan. 

Aanvullende informatie

AVI701 Is het een nieuw bedrijf (nog niet in ISI)? Ja
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BED21401 BED Meldingen vragen incl (TEL)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan. 

ALJ914 Wat is de reden van de inspectie of het 
bezoek? 

GFL melding
RASFF melding
MOS melding
COA
Overig, nl.:

Aanvullende informatie

AVI701 Is het een nieuw bedrijf (nog niet in ISI)? Ja
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2107 BED Meldingen vragen (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ891 Wat is het nummer van de GFL, RASFF, MOS 
melding of overig? 

(Tekst)

ALJ912 Op welke wijze is de melding afgehandeld? Administratief
Fysieke inspectie
Internetinspectie
Anders, nl.:

Maatregelen

MTR415 Is er een maatregel genomen naar aanleiding 
van deze inspectie? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2105 BED Traceren, melden en recallen (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Aanvullende informatie

AVI668 Wat is de aanleiding voor het uitvoeren van 
deze inspectie? 

Toezicht op traceren, melden 
terughalen (rusttijd) 
GFL melding (actietijd)
RASFF melding (actietijd)
Afwijkende monsterresultaten 
(actietijd) 
Anders, nl.:

Info Actietijd: actieve inzet nav GFL melding, RASFF dan wel afwijkend monsterresultaat.
Rusttijd: regulier toezicht op de naleving van artikel 18, 19 van de GFL.  

Traceerbaarheid

TRH053 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
(onmiddellijk) de naam en adres van de 
leverancier van de partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH054 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
(onmiddellijk) de leveringsdatum van de 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren.  Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH055 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
de identificatie van de geleverde partij 
overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Identificatie houdt in gedetailleerde beschrijving van het product (voorverpakt of 
onverpakt, type, naam (aangeduid als) merk naam, lot/batchcode, barcode, productiecode, 
productiedatum => cat. 2 informatie in het kader van traceren. Gestelde termijn 
categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH056 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn 
de hoeveelheid van de geleverde partij 
overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Partijgrootte in aantal geleverde producten/ eenheden uitgedrukt in massa/ volume 
eenheden. 
cat. 2 informatie in het kader van traceren. 
Gestelde termijn categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH057 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn (onmiddellijk) de namen en adressen 
van de afnemers van de partij overlegd 
worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH058 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn (onmiddellijk) de leveringsdata van 
de partij aan de afnemers overlegd? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Betreft cat. 1 informatie in het kader van traceren. Interpretatie van de NVWA: 
onmiddellijk - 4 uur per schakel in de keten. 

TRH059 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn de identificatie van de afgeleverde 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Identificatie houdt in gedetailleerde beschrijving van het product (voorverpakt of 
onverpakt, type, naam (aangeduid als) merk naam, lot/batchcode, barcode, productiecode, 
productiedatum => cat. 2 informatie in het kader van traceren. Gestelde termijn 
categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH060 Tracé forward: Kan binnen de gestelde 
termijn de hoeveelheid per afnemer van de 
partij overlegd worden? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Partijgrootte in aantal geleverde producten/ eenheden uitgedrukt in massa/ volume 
eenheden. 
cat. 2 informatie in het kader van traceren. 
Gestelde termijn categorie 2 is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. 

TRH061 Is de hoeveelheid vd oorspronkelijk 
aangeleverde partij gelijk aan de 
hoeveelheid van uitgeleverde partijen en de 
nog niet uitgeleverde partijen? 

Ja
Nee
Niet beoordeeld
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Is de massabalans kloppend. 
Indien het bedrijf niet tijdig de benodigde gegevens aanlevert wordt de vraag als niet 
beoordeeld beantwoord. 

TRH062 Zo nee, is er een verklaring voor het 
verschil? 

Ja
Nee
N.v.t.

Info Voorbeeld van een toelichting: niet de gegevens aangeleverd binnen de tijdsduur van de 
inspectie. 

TRH063 Op basis waarvan vindt de tracering van de 
partij plaats? 

Gegevens afkomstig van derden
Houdbaarheidsdatum
Productiedatum
Lotcode
Tijd
Andere codering
Anders nl.:

Info Indien gegevens via derden geleverd worden, geef in de toelichting aan op basis waarvan 
tracering gedaan wordt. 

TRH064 Biedt het traceringsysteem voldoende 
garanties om onveilige producten adequaat 
te traceren? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Eindbeoordeling van het traceringssysteem.

Meldplicht

MLD003 Wordt de NVWA tijdig geïnformeerd indien 
een vermoeden bestaat (uit gegevens blijkt) 
dat een partij/grondstof niet aan de 
VV-voorschriften voldoet?

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info VV = voedselveiligheid 
Tijdig=> het wettelijk kader is onverwijld ( =zonder uitstel). 
De tijd tussen wetenschap van het feit of het vermoeden en melding aan de NVWA is zeer 
klein. Bijvoorbeeld voor het inzetten van een recall door het bedrijf is dit aan de NVWA 
gemeld. 

MLD004 Worden non conforme partijen / 
grondstoffen, niet meer in eigenbeheer, 
gemeld aan de NVWA? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Met non conform partij/ grondstof wordt bedoeld: voldoet niet aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften. 
Dit kunnen zowel microbiologische, chemische als fysische afwijkende (analyse) resultaten 
van een partij product / grondstof zijn. 

Recallprocedure

REC016 Is er een recall-procedure aanwezig? Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Bedoeld wordt is een een plan van aanpak (een stappenplan) beschikbaar, hoe te handelen 
indien een onveilig product is uitgeleverd. 

REC017 Is in deze procedure beschreven dat de 
consument / afnemer op de juiste wijze 
wordt geïnformeerd over het onveilige 
product? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
NVT

Info Deze informatie bevat minimaal de volgende elementen: 
- Omschrijving product zodat het voor het publiek herkenbaar is (foto)
- betreft schadelijk voor volksgezondheid en dus niet meer geconsumeerd mag worden.
- product retour incl. retour adres.

Maatregelen

MTR376 Is er naar aanleiding van deze 
inspectielijst een maatregel genomen?

Ja, SW
Ja, RvB
Ja, SW en RvB
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon BBHH2106 BED Douane (MOD)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Algemeen

ALJ900 Wat voor een type levensmiddelen worden 
aangeboden? 

BED producten (geen claims) aangeboden
BED producten (wel claims)
Algemeen levensmiddelen (geen claims)
Algemeen levensmiddelen (wel claims)
Anders nl.:

Info B.v. medisch hulpmiddel.

ALJ901 Om welke bedrijfscategorie gaat het? Labelhouder
Producent
Importeur
Groothandel
Detailhandel (inclusief internet)

Info Wanneer import meer dan 30% van de activiteiten van het bedrijf uitmaakt vink dan 
importeur aan. 

ALJ902 Wat voor een type levensmiddelen worden 
beoordeeld? 

BED (Warenwet) producten
Geneesmiddelenwet (GNW) producten
Algemeen levensmiddelen
Anders nl.:

ALJ903 Indien BED producten betrof het: Novel f.
Voedingssuppl.
Sportvoeding
Afslankmiddelen
Potentieverhogend middel
Anders nl.:

ALJ904 Is er een dossier van de Douane bekend 
(PLATO)? 

Ja, namelijk:
Nee
Onbekend

ALJ905 Is er een airwaybill nummer (AWB) van de 
zending bekend? 

Ja, namelijk:
Nee
Onbekend

Blz.BBHH2106 BED 1

Doc 1.1.7.15

□ □ 

1 1 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 
LJ 
1 1 

□ 

1 1 

□ 
1 1 

□ 
1 1 

□ 

□ 



INSPECTIELIJST (vervolg)

ALJ906 Zijn de goederen bedoeld voor NL ontvanger? Ja
Nee
Onbekend
Anders, nl.:

ALJ907 Is de (NL) ontvanger van de goederen ons 
bekend? 

Ja, in ISI of anders
Nee

ALJ910 Indien ons niet bekend in systeem, wel in 
KVK? 

Ja
Nee
Anders (buitenland)

ALJ911 Betreft het post, pakketdienst of container 
goederen? 

Post
Pakketdienst (UPC, FEDEX, DHL, DPD, 
GLS) 
Anders, nl.:

Maatregelen

MTR412 Heb je maatregelwaardige medische claims 
aangetroffen mbt product? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

MTR413 Heb je (andere) maatregelwaardige 
overtredingen geconstateerd mbt 
etikettering of product? 

Geen opmerking
Geringe overtreding
Overtreding
Ernstige overtreding
Niet beoordeeld
N.v.t.

MTR414 Is er naar aanleiding van deze inspectie 
een maatregel genomen? 

Ja - SW
Ja - RvB
Ja - beschikking weigeren aan de grens
Nee
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon EDHH2109 Vrij planbare inspectie exportverklaringen
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Projecten

PRJ126 Maak een keuze voor een van de volgende 
projecten (EXP): 

EXP21104 FOOD EXP DOC

EXP21105 NON FOOD EXP DOC

EXP21106 FEED EXP DOC

Beoordeling

BOD110 Wat voor bedrijf bezoekt u? Producent
Opslaglocatie (verklaring eigenaar 
goederen) 
Opslaglocatie (verklaring 
dienstverlener) 
Handelaar
Anders, nl.:

Info Toelichting inspectielijst: 
“Inspectiebezoek rond afgegeven exportdocumenten m.b.t. inhoudelijke verklaringen op het 
exportdocument. Vanuit CoA worden met deze vragenlijst een of meer 
voorbeeld-exportdocumenten aangeleverd die het bedrijf heeft aangevraagd in de afgelopen 
periode.” 

BOD111 Welke van de standaard-verklaringen (of 
vergelijkbaar) staan op het (laatst 
afgegeven) exportdocument (meerdere opties 
mogelijk)? 

Toezicht competente autoriteit
Vrije verkoop
Geen twijfel over teksten

Info Toezicht van Competente autoriteit: De productieprocessen staan onder toezicht van 
competente autoriteit. 
Vrije verkoop: Producten mogen vrij verkocht worden in Nederland. 

Geen twijfel over teksten: Geen twijfels over vermelde teksten die onder verantwoording 
en door het bedrijf aangeleverd zijn. 

BOD112 Welke van de aanvullende verklaringen (of 
vergelijkbaar) staan op het (laatst 
afgegeven) exportdocument (meerdere opties 
mogelijk)? 

Fit for human comsumption
Microbiologisch nl.:
Chemisch nl.:
Voedingsclaim nl.:
Anders nl.:
N.v.t.
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Info Microbiologisch, namelijk …………………(Salmonella, Staphylococcus aureus, ect) 
Chemisch; namelijk …………………………..(sulfiet, acrylamide, pak's, pcb, dioxine etc.) 
Voedingsclaim; namelijk……………………(light, glutenvrij, allergenenvrij ect) 
Anders, namelijk ………………………………..(ziekten, mycotoxinen, GMO, Non-radiation) 

BOD113 Welke van de verklaringen (of 
vergelijkbaar) op het (laatste) 
exportdocument kan niet hard gemaakt 
worden/had niet afgegeven moeten worden?

Toezicht competente autoriteit
Vrije verkoop
Fit for human consumption
Anders nl.:
Geen twijfels over vermelde teksten

Info (Toelichting: “Hebben er in de afgelopen 2 jaar inspecties plaatsgevonden waarbij de 
basisvoorwaarden, de werking van het voedselveiligheidssysteem met CCP beheersing, 
werking traceringssysteem en indien van toepassing Vo 2073/2005 (food) of Vo 1223/2009 
(cosmetica) getoetst zijn”). 

Antwoordmogelijkheden: 
-Toezicht competente autoriteit: De productieprocessen staan onder toezicht van
competente autoriteit 
-Vrije verkoop: Products of this company may freely be sold in the Netherlands.
-Geen twijfels over vermelde teksten: Geen twijfels over vermelde teksten die onder
verantwoording en door het bedrijf aangeleverd zijn. 

BOD114 Is claim uit verklaring onderbouwd met 
bijvoorbeeld monitorings-/monsterprogramma?

Ja
Nee
N.v.t.

Info Indien micro, chemie of andere claim is opgenomen in de verklaring kan dit dan met 
monsternameprogramma's (waarbij deze contaminanten/ongewenste gehaltes periodiek 
geanalyseerd worden) of op andere wijze onderbouwd worden? 

Indien nee, vul toelichting in. 

BOD115 Producten waarop de verklaring betrekking 
heeft (er in opgenomen zijn): 

Grondstof
Additieven
Levensmiddelen
BED
Non-Food
Feed
Anders nl.:

BOD116 Geconstateerde problemen: Partijen al verzonden zonder 
exportdocument 
Verzendlocatie product onjuist
Anders nl.:
N.v.t.

Info Geef aan wat van toepassing is.

BOD117 Is de partij vanuit NL rechtstreeks naar 
een derde-land geëxporteerd (evt. via een 
haven)? 

Ja
Nee
Anders, nl.:
N.v.t.

Maatregelen

MTR399 Is er een maatregel genomen? Ja
Nee

Info Indien SW/RvB ook andere betreffende inspectielijst invullen en gesplitste 
tijdregistratie in SPIN gebruiken! 
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon EDHH2110 Steekproefinspectie op aanwezige partij
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Projecten

PRJ126 Maak een keuze voor een van de volgende 
projecten (EXP): 

EXP21104 FOOD EXP DOC

EXP21105 NON FOOD EXP DOC

EXP21106 FEED EXP DOC

Beoordeling

BOD094 Wat voor bedrijf bezoekt u? Producent
Opslaglocatie (verklaring eigenaar 
goederen) 
Opslaglocatie (verklaring 
dienstverlener) 
Handelaar
Anders, nl.:

Info Toelichting inspectielijst: 
“Inspectiebezoek op een partij die binnen enkele dagen geëxporteerd gaat worden met als 
doel controle op juistheid van het proces en de afgegeven inhoudelijke verklaringen. 
Vanuit CoA worden met deze vraag het aangevraagde exportdocumenten aangeleverd.” 

BOD095 Voor welk soort product is een 
exportverklaring aangevraagd? 

Levensmiddelen
Bijzondere eet- en drinkwaren
Non-Food
Feed
Overig, nl.:

BOD096 Is de te exporteren partij fysiek aanwezig? Ja
Nee

BOD097 Komt de aanvraag overeen met de te 
exporteren partij? 

Ja
Nee
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INSPECTIELIJST (vervolg)

BOD098 Kan de aangevraagde exportverklaring worden 
afgegeven? 

Ja
Nee

Maatregelen

MTR399 Is er een maatregel genomen? Ja
Nee

Info Indien SW/RvB ook andere betreffende inspectielijst invullen en gesplitste 
tijdregistratie in SPIN gebruiken! 
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon EDHH2112 Etiket- en websitecontrole BED/PRV
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Projecten

PRJ127 Maak een keuze voor een van de volgende 
projecten (EXP): 

EXP21104 FOOD EXP DOC

EXP21105 NON FOOD EXP DOC

Beoordeling

BOD118 Wat is de reden van het bezoek/digitale 
beoordeling? 

Etiketcontrole
Websitecontrole
Etiket- en websitecontrole

BOD119 Zijn de product(en) vrij verhandelbaar in 
Nederland (niet via hyperlink naar het 
buitenland)? 

Ja
Nee

Info Vrij verhandelbaar in winkels, verkrijgbaar via internet, niet via hyperlink naar het 
buitenland. 

BOD120 Voldoet het etiket/website (claims m.b.t de 
werking van het product etc.)? 

Ja
Nee, namelijk:

Info Indien NEE (etiket/website voldoet niet. Verwijzen naar https://www.koagkag.nl/home):

BOD121 Staan in de meegestuurde bijlagen 
(productlijst, etiket, productspecificatie) 
uitsluitend correcte teksten en waarheden? 

Ja
Nee, namelijk:

Info Indien Nee, geef onwaarheden aan in de toelichting.

BOD122 Kan de verklaring worden afgegeven? Ja
Nee, namelijk:

Info Indien Nee, geef reden in toelichting aan.
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon EVHH2149 Nieuw bedrijf Exportverklaringen (EXP21107)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Beoordeling

BOD132 Wat voor bedrijf bezoekt u? Producent
Opslaglocatie (verklaring eigenaar 
goederen) 
Opslaglocatie (verklaring 
dienstverlener) 
Handelaar
Importeur
Anders, nl.:

Info Inspectiebezoek bij bedrijven die nog niet bij de NVWA bekend zijn en aangesloten willen 
worden op e-CertNL om exportverklaringen aan te vragen (beoordelen van de 
exportwaardigheid). 

*Beoordelen

BOO001 Welke producten wil men gaan exporteren? Grondstof (food) nl.:
Grondstof (feed) nl.:
Additieven (food) nl.:
Additieven (feed) nl.:
Levensmiddelen nl.:
BED nl.:
Feed nl.:
Non-Food
Anders, nl.:

BOO002 Heeft het bedrijf een werkend 
traceringssysteem? 

Ja
Nee
NVT PRV

BOO003 Voldoen de basisvoorwaarden? Ja
Nee
NVT PRV

Blz.EVHH2149 Nieuw 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

BOO004 Voldoet het bedrijf aan Vo 2073/2005 (food)? Ja
Nee
NVT PRV

BOO005 Heeft het bedrijf een werkend 
voedselveiligheidssysteem 
(HACCP-plan/hygiëne code met benodigde 
aanvullingen) en worden de CCPs beheerst?

Ja
Nee
NVT PRV

*Beoordelen PRV

BPR001 Voor welk domein productveiligheid wordt de 
aanvraag ingediend? 

Cosmetica
Cosmetica - grensvlak
Chemische mengsels
Biociden
Food contact materials
Speelgoed
Anders, nl.:
NVT FOOD

BPR002 Waar wordt het product gemaakt? Bij aanvrager
Inkoop in de EU
Inkoop buiten de EU
NVT FOOD

BPR003 Heeft het bedrijf een werkend 
kwaliteitssysteem? 

Ja
Nee
NVT FOOD

BPR004 Zijn er bewijsstukken dat het product 
voldoet aan de geldende wetgeving? 
(Basisvoorwaarden) 

Ja
Nee
NVT FOOD

BPR005 Wordt het product of een soortgelijk 
product in Nederland verhandeld? 

Hetzelfde product
Soortgelijk product
NVT FOOD

BPR006 Heeft het bedrijf een werkend 
traceringssysteem? 

Ja
Nee
NVT FOOD

BPR007 Worden klachten geregistreerd en wordt 
onderzoek naar de oorzaak gedaan? 

Ja
Nee
NVT FOOD

BPR008 Heeft het bedrijf een procedure en/of 
werkinstructie om corrigerende maatregelen 
????? 

Ja
Nee
NVT FOOD

Eindoordeel

EOD027 Conclusie: Is het bedrijf exportwaardig? Ja
Nee

Info Indien SW/RvB ook andere betreffende inspectielijst invullen en gesplitste 
tijdregistratie in SPIN gebruiken! 
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INSPECTIELIJST

Bedr jfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contacpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

Nummer controleur
Regio

Bezoekdetails

Bezoekdatum
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

Sjabloon EVHH2150 Gerichte inspectie i.v.m. signaal (EXP21107)
Sjabloongeldigheid 01-01-2021

Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

Beoordeling

BOD099 Wat voor bedrijf bezoekt u? Producent
Opslaglocatie (verklaring eigenaar 
goederen) 
Opslaglocatie (verklaring 
dienstverlener) 
Handelaar
Anders, nl.:

Info Toelichting inspectielijst: 
“Gerichte inspectie op verzoek van Coa n.a.v. een bij de NVWA binnengekomen signaal.”

BOD100 Welk signaal heeft Coa gevraagd te 
onderzoeken (Geef in toelichting korte 
samenvatting signaal)? 

(Tekst)

Info Toelichting: “Gerichte inspectie op verzoek van Coa n.a.v. een bij de NVWA binnengekomen 
signaal.” 
Geef in toelichting een korte samenvatting van het signaal. 

BOD101 Is het signaal bevestigd? Ja
Nee
Anders, nl.:

Maatregelen

MTR399 Is er een maatregel genomen? Ja
Nee

Info Indien SW/RvB ook andere betreffende inspectielijst invullen en gesplitste 
tijdregistratie in SPIN gebruiken! 
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Van: )
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 22:52
Aan: )
CC:

Onderwerp: Antw: Jaarrapportage 2020

,  

Dank voor de aanvullingen 

Van: " @nvwa.nl> 
Verzonden op: woensdag 20 januari 2021 22:44 
Aan: " @nvwa.nl>,

@nvwa.nl> 
CC: " @nvwa @nvwa.nl>, , 

@nvwa. @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Jaarrapportage 2020 

Beste  en ,  

In rood mijn aanvullingen en doorhalingen in de zwarte en blauwe tekst. 

Met vriendelijke groet, 

Ps. Morgen ben ik slecht bereikbaar ivm een priveafspraak. Stuur anders een berichtje dan bel ik je terug.  

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 14:23 
Aan: @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Jaarrapportage 2020 
Urgentie: Hoog 

Dag , 

De opdrachtgever verwacht de jaarrapportage begin februari, volgende week maandag wordt e.e.a. besproken in de 
jaarplancie van de Groepsraad én aanstaande vrijdag in het MT Handhaven.  

Wij realiseren ons, dat we wat laat zijn met onze vraag, maar zou je aub nog een keer kritisch willen kijken naar de 
teksten zoals zijn aangeleverd na de bespreking in de kerngroep en in het bijzonder de aandacht voor JP resultaat 4, 
zijnde … De rapportage is 1 februari 2021 als concept beschikbaar… Is dit juist en indien deze al beschikbaar is in 
welke vorm dan ook (concept of def, wanneer def), waar wordt deze gepubliceerd? Op website NVWA of anders… 
Kun je daarnaast buitenom publicatie van de rapportage, op inhoud aangeven of de naleving op wetgeving op 
voedings- en gezondheidsclaims verbeterd is?  

Ten aanzien van je reactie, willen we vragen rekening te houden met het volgende: 

Doc 2

-
~ 1111 

--
-

-



Doc2 
Graag meer inhoud én meer focus er op dat het terugkijken op een heel jaar - en hebben we gedaan wat in het 
jaarplanresultaat staat. Niet te veel detail, maar gebruik de toelichtingen ook slim om het spel op de wagen te 
houden dat er meer budget nodig is voor de domeinen - geen geld geen Zwitsers. 

Wat betreft de legenda: 

Bijgestelde Jaarplanresultaten een andere kleur geven - blauw - zonder de formulering van het JP resultaat aan te 
passen. 

Uit de toelichting op het jaarplanresultaat blijkt wat de inhoud van de bijstelling is. 

Eén kolom kleur, dus niet meer de kleur uit de oude rapportage laten zien. 

Bij de duiding van de resultaten is een kleur toegevoegd. Groen (bijgestelde) resultaat volledig behaald, o ran·e: (bijgestelde) 
resultaat niet geheel behaald en - geen act iviteiten ondernomen behorende bij het (bijgestelde) resultaat 

Als je voor donderdagochtend 21 januari om 11.30 uur, een antwoord aanlevert per mail aan- en mij in de 
cc, gaat het mee richting MT Handhaven (dit heeft de voorkeur). 

Zie hieronder in de tekst ook de vragen en opmerkingen © 

Bijzondere eet- en drinkwaren 
Score Jaarplanresu/taat- Toelichting 

1. Verhogen voedselveiligheid door systeemtoezicht bij BED-bedrijven (inclusief internettoezicht). Dit toezicht vind 

Door het t ijdelijk stilzetten van de fysieke inspecties voor systeemtoezicht bij producenten, importeurs en labelhoudE 
ongeveer 50% van het oorspronkelijk geplande aantal inspecties. Voor 2021 is als jaarplanresultaat opgenomen om 5 
dat randvoorwaarden voor toezicht op internethandel geoptimaliseerd moeten gaaR-worden. NB. Dit laatste is een rE 
hebben hier w einig inv loed op. Internettoezicht wordt vooral uitgevoerd bij claims en etiketteringsprojecten dus pas1 

2. Producttoezicht op BED-producten, risicogericht (gebruik makend van productwetgeving, zoals Geneesmiddelen 
Warenwetbesluit Kruidenpreparaten). 

Als gevolg van corona zijn keuzes gemaakt in de uitvoering van projecten, het deelproject St. Janskruid is geannuleerc 
doordat dit een combinatieproject was met systeemtoezicht. De inspecteurs konden agv Corona niet de bedrijven be 
kunnen handhaven. De werkzaamheden voor 2020 zijn volledig doorgeschoven naar 2021. 

3. Veiligheid van voedingssupplementen en kruidenpreparaten is verbeterd ten aanzien van chemische verontreini 

De monstername voor dit project is niet opgeschaald en vervolgens definitief geannuleerd. In 2021 wordt dit onderw 

stoffen~ ingezet om de naleving ten aanzien van vei ligheid van bijzonder eet- en drinkewaren inclusief nieuwe" 
en de eerste paar pilotrisicobeoordel ingen, nodig om te kunnen handhaven, w orden nu gemaakt. Maw het kan nog v 
gebruiken in het toezicht en er op kunnen handhaven. Voor dosering v itamine 86 wordt naleefbeeld opgesteld op ba 

4. Verhoging naleving wetgeving op voedings- en gezondheidsclaims. NB hier is internet toezicht van toepassing. (E 

Het onder dit Jaarplanresultaat geplande project gezondheidclaims Glucosamine is afgerond. De rapportage is 1 febrt 

opgepakt met dienverstande dat het toezicht verder ontwikkeld gaat worden onder andere door te onderzoeken of z 
van de bestaande samenwerking private regulering KOAG KAG<Noortje wordt deze rapportage ook gepubliceerd op c 
duiden of de naleving verbeterd is?> We kunnen niet aangeven of de naleving verbeterd of verslechterd is. De param 

! ! Wel is hiervoor in de plaats het ad hoc project Coronaclaims gekomen. De rapportage is afgerond en ligt bij de afde 
een maatregel genomen (60% afwijking). Gedurende dit project is een EU coördinaten Action over hetzelfde inspectil 

resultaten EU coordinated action: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling nutrition/labelling legislation en/fooc 

5. Doorontwikkeling nieuwe aanpak BED-meldingen (voedselveiligheid en voedselinformatie), met focus op risicoc 

Doorontwikkeling nieuwe aanpak BED-meldingen is in 2020 vanwege capaciteitsgebrek blijven liggen. Resultaat voor 

meldingen. 

Vast vriendelijk dank en we zien je reactie graag tegemoet. 

2 
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Vriendelijke groeten, 

........................................................................... 

Divisie Regie & Expertise, team Programmering 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

........................................................................... 

T 088 

M 06 

E @nvwa.nl 
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Van:
Aan: ); 
Onderwerp: artikel Martijn Katan over voeding en weerstand Corona (en de zin over gezonde voeding en weerstand van

het Voedingsscentrum!)
Datum: maandag 8 juni 2020 17:00:04
Bijlagen: nrc-handelsblad-20200606-4242035.pdf

Doc 3



COLUMN 

···························· .. ······· ....... Mantij/a J(ata,a 

Van gezonde voeding trekt 
een virus zich niets aan 

E 
et gezond, dat houdt je weer
stand op peil. Dat is het eni
ge corona-advies waar nie
mand aan lijkt te twijfelen. 
Maar is het waar? Gezond 
eten en drinken verkleint het 

risico op hartinfarct, vetzucht, diabetes 
en nog meer ziekten, maar helpt het ook 
tegen infectieziekten zoals corona? 

Iemands weerstand tegen infecties 
door bacteriën en virussen kan defect 
zijn. Dat is een serieus probleem. Defec
ten in het immuunsysteem dat voor onze 
weerstand zorgt komen bijvoorbeeld 
voor bij aids, na bestraling of chemothe
rapie en bij kinderen met aangeboren af
wijkingen van het immuunsysteem. Je 
hoort ook vaak dat je weerstand beïn
vloed wordt door wat je eet. Het Voe
dingscentrum zegt: 'door gezond te 
eten ... is je lichaam beter in staat om 
ziekmakende bacteriën en virussen te 
bestrijden: Wat is daar voor onderzoek 
naar gedaan en zijn de uitkomsten ervan 
overtuigend? 

Er zijn veel studies gedaan naar het ef
fect van voeding en voedingssupple
menten op onderdelen van het immuun
systeem. Dergelijke effecten worden be
studeerd in de reageerbuis, bij proefdie
ren ofbij vrijwilligers. Dat is goed uit
voerbaar, je geeft mensen een voedings
stof of supplement, bijvoorbeeld visolie 
of een vitaminepil, je neemt bloed af en 
je meet wat er is veranderd in een aantal 
van de duizenden soorten cellen en ei
witten die betrokken zijn bij de afweer. 

Maar daarmee weet je nog niet of de 
voeding ofhet supplement werkelijk be
scherming biedt tegen infectieziekten. 
Weerstand is niet te meten enin een getal 
uit te drukken, het is vooral een woord dat 
goed voelt. Wehebbennietgenoegin
zicht in het immuunsysteem om precies 
te begrijpen welke onderdelen op welke 
manier moeten veranderen om ons tegen 
eenbepaaldeinfectiete beschermen. 
Daarvoorishetnoodzakelijkhetoptreden 
van de infectieziekte zelf te onderzoeken. 

D at geldt evenzeer bij voeding als 
bij geneesmiddelen en vaccins. 
Een vaccin kan veelbelovende ef

fecten vertonen in de reageerbuis en bij 
proefdieren, het kan bij vrijwilligers de 
hoeveelheid antistoffen tegen corona in 
het bloed verhogen en gunstige effecten 
tonen op witte bloedcellen. 

Maar dan is het onderzoek nog maar 
halverwege; we weten nog niet ofhet 
vaccin corona gaat voorkomen. Daar zijn 
experimenten voor nodig waarin grote 
groepen mensen het vaccin krijgen of een 
nepinjectie (placebo). Die experimenten 
lopen nu; over een aantal maanden ofja-

ren weten we bij welk van de tientallen 
vaccins die worden onderzocht er in de 
vaccingroep minder mensen ziek zijn ge
worden door corona dan in de placebo
groep. Dat viel in het verleden bij vaccins 
en geneesmiddelen tegen andere ziekten 
vaak tegen, veel daarvan bleken uiteinde
lijk niet effectiefofhadden te veel bijwer
kingen. Een strop voor de fabrikant, want 
dan komt het middel niet op de markt. 

Voor de volksgezondheid is het van 
groot belang om uit te vinden of voeding 
het risico op infectieziekten beïnvloedt. 
Toch verschijnen er in de medisch-we
tenschappelijke toptijdschriften relatief 
weinig van dat soort studies. Een gunsti
ge uitzondering was een studie van Ju
dith Graat in de groep van Kok in Wage
ningen. Zij gaven zeshonderd ouderen 
een jaar lang vitamines of een neppil en 
onderzochten hoeveel griep of verkoud
heid ze kregen. De uitkomst was dat vita
mines niet hielpen. Het onderzoek ver
scheen in het medische toptijdschrift 
JAMA. Tien jaar daarvoor had de Cana
dese onderzoeker Ranjit Chandra in een 
ander toptijdschrift, The Lancet, gepubli
ceerd dat vitamines en mineralen juist 
wel zorgden voor minder luchtweginfec
ties bij bejaarden. Waarom vond hij iets 
anders? Omdat hij de boel oplichtte en 
zijn resultaten verzon. Zijn publicaties 
werden teruggetrokken en de onderbou
wing van het effect van voeding op in
fecties kreeg een gevoelige klap. 

E 
en mogelijke reden waarom stu
dies naar voeding en infectieziek
ten zelden in toptijdschriften ver

schijnen, is dat ze vaak niet gaan over 
het optreden van de ziekte zelf maar 
over effecten op witte bloedcellen. Die 
voorkeur komt misschien omdat ze snel
ler te doen zijn; een studie naar bloedcel
len duurt weken of maanden terwijl een 
studie met ziekte als uitkomst jaren kost. 

Er kan ook iets anders spelen. Een on
derzoeker kan een wetenschappelijke 
carrière hebben opgebouwd op grond 
van veelbelovende werkingen van voe
ding of supplementen op bloedcellen of 
eiwitten in de reageerbuis, bij proefdie
ren of in het bloed van vrijwilligers. Een 
studie met echte ziekteuitkomsten zou 
dat alles in de waagschaal stellen; de uit
komst van zo'n definitief experiment is 
vaak teleurstellend, net als bij genees
middelen. Vandaar misschien dat niet al
le voedingsonderzoekers staan te trap
pelen om te testen of gezonder eten wer
kelijk infectieziekten voorkomt. Daarom 
weten we het nog steeds niet. 

Gezonde voeding verkleint het risico 
op allerlei ziekten, van beroertes tot 
tandbederf. Wie jarenlang gezond heeft 
gegeten en gedronken heeft daarmee 
zijn conditie versterkt en indirect zijn 
kans om een coronainfectie te overleven 
verbeterd. Maar denk niet dat je door 
voortaan je supermarktkar te vullen met 
gezond voedsel infectieziekten zoals co
rona kunt voorkomen. 

Martijn Katan is biochemicus en emeritus 
hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Uni
versiteit Amsterdam. Voor bronnen en cij
fers zie mkatan.nl. 
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Van:
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 08:44
Aan:
Onderwerp: corona claims

Goedemorgen, 

Ik ben begonnen met het nakijken van de corona RvB in ISI, maar daar staan soms hele lappen tekst. Wat wil je 
precies weten? 

Gr 
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Van: )
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 13:06
Aan: )
CC:
Onderwerp: corona
Bijlagen: Report to commission 11-6-2020.xlsx; Alle data 11-6-2020.xlsx

Hoi , 
Op de t-schijf jouw document maar ook nog andere documenten gevonden, al dan niet verder ingevuld door de 
inspecteurs. 
Voor intern gebruik is de data met corona ja verzameld in de excelfile Alle data. 
Noord heeft de coronakolom niet aangevuld, overige regio’s wel. 
Bij Zuid vind ik een aantal inconsistenties in de lijst (geen inspectie in ISI, geen coronaclaim). Het schijnt ook heel 
moeilijk te zijn om de geïnspecteerde website te noteren.  
In de laatste 6 rijen van de excelfile Report to Commission staan de inspecties die m.i. niet thuis horen in de lijst 
voor de EU. Kijk maar wat je er mee doet. 
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. 
Gr 
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Advertising website

Type of infringement Name Type of product Web shop Further measures planned

medical claim Nano minerals x www.nanomineralen.nl, www.theahealthfactory.com Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamin C, vitamin D, Zinc etc x www com Administrative fine under medicine  law

medical claim Multipreparaat x x http://www.on4kliniek.nl/, instagram Verbal warning
medical claim Vitamin D, vitamin K2 x www.facebook.com/sunshinevitamin/ Verbal warning
medical claim Vitamin C x www.instagram.com/sckinnutrition/ Administrative fine under medicine  law

medical claim Herbal supplement x https://www.facebook.com/polderkol/ Verbal warning
medical claim Vitamin C x https://www.facebook.com/HILDESLICHTPUNT/ Verbal warning
medical claim Cellics First Vitamins and other supplements x x Cellics Verbal warning
medical claim Vitamin C, vitamin D x www.koopjesdrogist.nl Verbal warning
medical claim Prae Cell en Ultimate woman Botanicals x x https://www.annelies-aarts.nl/ Verbal warning
medical claim Chaga (paddestoel) x https://www nl/ Verbal warning
medical claim Pranayur Sensibilty Ayurvedisch herbal supplementwith a.o. Albizia x www.pranayur.nl Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamin C x www.nomedicine.nl Verbal warning
medical claim Davitamon Davitamon weerstand x www.drogisterij net Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamin C x x Facebook young again, newsletter, www.youngaigan.nl Administrative fine under medicine  law

medical claim Immuunsysteemboost kit x www.immuunsysteemboost.nl Administrative fine under medicine  law

medical claim Echinacea X www nl Administrative fine under medicine  law

medical claim Viroflow Herbal food supplement x www.kamagra.one Administrative fine under medicine  law

medical claim 4Life Transfer Factor Trifactor 
PLUS

Herbal food supplement x www.anru nl Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamin C, vitamin D en vitamin K2 x www.allesvoorjetanden nl Verbal warning
medical claim Vitamine C en Lysine x www.celxpert nl Administrative fine under medicine  law

medical claim a.o. Vitamin C, multi vitamine, omega 3 en vitamine D x https://www.facebook.com/klaeverhealth Verbal warning
medical claim Vitamin C x x www.facebook.com/drogisterijvanderwielen/ Administrative fine under medicine  law

medical claim Solgar Vitamin D3 x x www.facebook.com/gopurezuidlaren/ Verbal warning
medical claim Vitamin C x https://www.facebook.com/livecomedemblik/ Verbal warning
medical claim Resveratrol supplements x x Facebook, website  VOF Bakker Mart en de Eekhoorn,  

https://www.de-eekhoorn.com/
Verbal warning

medical claim Vitamin C, vitamin D , selenium x https://www.facebook.com/PraktijkSwaager/ Verbal warning
medical claim Vitamin K x https://www.facebook.com/MorgenisNu.nl/ Verbal warning

e-Platform

Product's detailsGeneral information Measures takenWeb shop or e-platform 
(use an “X”)
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medical claim Altrient C 1000 mg Vitamin C x x Facebook, https://www kalidashop.com/ Administrative fine under medicine  law

medical claim Supergreens, omega en vitamin c x https://allaboutskin nl/ Verbal warning
medical claim Spirulina x Administrative fine under medicine  law

medical claim Seuren Nutrients Cat's Claw, vitamine C, vitamin D x https://www.seurenhealth.nl/goed-voor/corona-virus/ Administrative fine under medicine  law

j ,griep in het algemeen Bonvitam multi X www.hollandhealthhouse nl Administrative fine under medicine  law

j, virussen algemeen Energetica Natura Habat sawda van  Puurzo en Aloëpure van Energetica Natura X www .nl Administrative fine under medicine  law

j, griep in het algemeen Red Yeast Rice x https://www.infinitypharma.com/ Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamine C -Review - Immuun en weerstand - wapenen tegen ziekten en 
infecties

x https://www.lucovitaal nl/ Administrative fine under medicine  law

medical claim Vitamin C, melatonine x x https://www.bioflorahealthproducts nl/, Blog, facebook Verbal warning
imuunsysteem en medisch 
termen ziekte van crohn

Divinita Bruin alg x www.divinitaeu.com Verbal warning
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Bedrijf (of 
internetadres)

webadres adres 
(postcode)

Corona 
gerelateerde 
claim j/n

Corona maatregel aangeven 
geneesmiddelenwet of claim

Welk product ? opmerkingen 

The Health Factory B.V. www.nanomineralen.nl en www.theahealthfactory.com 2105 MB J RvB MC Nano mineralen Internetinspectie n.a.v. melding mos
Young Againg Facebook, nieuwsbrief, www.youngaigan.nl 1446 WL J RvB MC Vitamine C Internetinspectie n.a.v. tip  (facebook) aangemeld voor nieuwsbrief

www .nl J RvB MC Echinacea Tip via collega
Klaver Health https://www.facebook.com/klaeverhealth 1016NA J mondelinge waarschuwing claim Weerstand support package, oa. Vitamine C, 

multi vitamine, omega 3 en vitamine D
telefonisch besproken. Het bericht is direct verwijderd van facebook. Op de website geen opmerkingen gezien 
over corona of griep/verkoudheid.

Iiv Eco https://www.facebook.com/livecomedemblik/ 1671 BG J mondelinge waarschuwing claim vitamine C geen directe link naar producten via facebook. Website geen directe verkoop vitamine C en verder geen 
opmerkingen

mijnnatuurwinkel facebook en website  VOF baakermart en Eekhoorn 3905 NR J mondelinge waarschuwing resveratrol diverse supplementen telefonisch en mail; dag erna tekst verwijderd.  Website waren geen claims
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Van: )
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 17:06
Aan: )
CC: )
Onderwerp: Coronaclaims in kader jaarbeeld NVWA 2020 bij voedselveiligheid 

Hey , 

Kun jij svp de versie die je ook gaat aanleveren voor het MT sturen aan ? Dit enerzijds tbv kader in 
jaarbeeld (dan kan  vast meekijken wat er kan worden geplaatst) en anderzijds zodat de laatste factsheet al 
bij ons ligt. Mocht het dan in MT zijn behandeld dan kan  even bij collega’s uitzetten of men het document 
digitaal toegankelijk kan maken. Graag vooraf een seintje wanneer het in MT komt dan kan zij alvast in de 
planning kijken wie dit kan oppakken. 

Groeten, 

PS: Het grote verhaal bij voedselveiligheid in jaarbeeld 2020 gaat over sesamzaad
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Van: )
Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:34
Aan: )
CC: )
Onderwerp: coronaclaims inspectie bedrijven ISI

Hallo  en , 

In overleg met  is besloten om de bestaande bedrijven met een website te gaan inspecteren op de eventuele 
aanwezigheid van corona claims. 
Dit omdat de EU eist dat we actief op zoek gaan en de ‘scrapelijst’ van DT nog wel op zich laat wachten. 

Van  kreeg ik nu de vraag of er ook een limiet aan het aantal te inspecteren bedrijven is. Nu is het 
afhankelijk van de bezetting in de regio en het aantal geschikte bedrijven in die regio. Als we hier niet gaan sturen 
zou dat kunnen betekenen dat er in de ene regio meer wordt geïnspecteerd dan in de een andere. Dit zou 
betekenen dat je als bedrijf de ‘pech’ kunt hebben dat je in een regio bent gevestigd waar ‘veel’ wordt 
geïnspecteerd.  

Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden die gedaan moeten worden en langzaam aan worden ook de fysieke 
(her)inspecties opgestart.  
Kortom, er moet een uitspraak gedaan worden hoeveel bedrijven elke regio maximaal (per week of maand) 
mag/kan inspecteren. 

Grtz. 
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Van: Keuringsraad <keuringsraad@koagkag.nl>
Verzonden: donderdag 12 november 2020 12:42
Aan: )
CC:
Onderwerp: Drogist.nl wk 46 Lucovitaal vit D in relatie tot corona

Beste , 

Wij ontvingen een melding over claims m.b.t. corona voor voedingssupplementen. Het gaat om 
onderstaande nieuwsbrief. 

Afgelopen vrijdag heeft mijn collega  ook reeds een melding over drogist.nl doorgestuurd. Dat ging 
over resveratrol in relatie tot corona. 

Kunnen jullie deze melding hierin meenemen?  

Ik hoor het graag, alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Specialist Gezondheidsreclame 

Reageren op deze aanvraag? Dat kan door een reply te sturen op deze e-mail.  
Nieuwe aanvraag? Hier kun je een nieuwe aanvraag indienen.  

Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame 
Postbus 9087 / 1006 AB Amsterdam 
Buitenveldertselaan 106 / 1081 AB Amsterdam 
www.keuringsraad.nl 

+31
Ons telefonisch spreekuur is dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur

KvK 41204932 en 41204933 

----- Forwarded Message ----- 
From: @drogist.nl> 
Sent: Tuesday, November 10, 2020, 12:38:50 PM GMT+1 
Subject: ,   jouw mening is geld waard! 

én hoge korting op vitamine D! 
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Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hier de online versie 

[§! meer dan 70.000 aiiikelen 

~ Voor 21 :30 uur besteld, morgen in huis 

[§GRATIS verzending v.a. 20,-! 

Jouw mening is geld waard! 

We hebben een enquête opgesteld met als doel beter inzicht te krijgen in jouw wensen. Dit om de 
diensten van Drogist.nl nóg beter afte stenunen op jouw behoeften. We willen immers iedere dag een 

beetje beter worden ;-) 
Je helpt ons hier eno1m mee; als dank ontvang je na het invullen e1van een waardebon t.w.v. van 5 

euro! 

Alvast bedankt voor jouw feedback! 

11111 

Onze dagknaller van gisteren met 1 dag verlengd ... 

2 
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Afmelden | Klantenservice | Algemene voorwaarden | Privacy policy 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 10:35
Aan: )
Onderwerp: factsheet coronaclaims en oplegnota MT R&E
Bijlagen: Format oplegnota MT RE factsheet coronaclaims 210409.docx; Covid 19 resultaten 

officieel sjabloon v0.6 210409.docx

Ho
Wil je nog even meelezen of de oplegnota voor het MT R&E nog aanvullingen/correcties behoeft? 
BVD en groet, 
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MT Regie & expertise NVWA 

Opleg nota 

Onderwerp Factsheet 
Niet toegelaten coronaclaims 
bij voedingssupplementen 

Datum 9 april 2021 

Portefeuillehouder onderwerp 

Contactpersoon (auteur) ---

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliceic 

Doe 9.1 

directie Handhaven 

catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Datum 
9 april 2021 

Onderdeel Overleg gevoerd met Standpunt van de betreffende divisie 
{naam en afde lina ) Akkoord Niet akkoord {verw. in nota) 

Handhaven 
KBC 
Laboratorium 

Inspectie X 

10D 
Reaie en expertise 

Secretariaat 

Communicatie X X ~ ) 

Keuren 
Bedriifsvoerina 
CFO / Financien 
Strateaie 

Moet w orden qeaaendeerd in: Advies {besoreekstuk hamerstuk nvt,) 

Beraad handhavinasreaie 

Beraad informatiemanaaement 

Bedriifsvoerinasberaad 

1. Samenvatting 
In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. 
Inspecteurs van de NVWA constateerden dat diverse aanbieders van 
voedingssupplementen hierop reageerden door bij voedingssupplementen virus 
gerelateerde claims te maken. 
In het voorjaar van 2020 is het domein Bijzondere eet- en drinkwaren ( BED) een 
ad hoc project gestart met de controle van voedingssupplementen die via internet 
werden aangeboden op het gebruik van dergelijke claims. 
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directie Handhaven 

Datum 
18 juni 2020 

Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven zijn niet toegelaten Corona 
claims gekoppeld aan voedingssupplementen aangetroffen. De NVWA heeft 
hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten 
binnen korte tijd moeten aanpassen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd 
verzocht actief te zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een 
coronaclaim. Het NVWA project sloot hier naadloos op aan. 
Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten tot en met juni 2020 van de 
handhaving. 

2. Voorgesteld besluit

3. Aanleiding/probleemschets
- In overleg met de afdeling communicatie is besloten om in verband met de
actualiteit in 2020 dit onderwerp op te nemen in het jaarbeeld NVWA 2020.
Daarnaast zal de factsheet op de NVWA website worden geplaatst zonder hier
extra ruchtbaarheid aan te geven.

4. Nadere toelichting aansluiting met het jaarplan A3 en/of het
transformatieplan Regie & expertise.
- Ingelast project 2020 ivm wegvallen projecten geplande projecten.
Dit onderwerp maakt deel uit van het BED JP resultaat 3. Verhoging naleving
producten met voedings- en gezondheidsclaims.

5. Nadere toelichting voorstel
- n.v.t.

6. Personele en/of organisatorische consequenties
- n.v.t.

7. Consequenties middelen
- n.v.t

8. Juridische consequenties
- geen

9. Departementaal
- De factsheet zal ook gedeeld worden met de opdrachtgever VWS

10. Impact politiek
- geen

11. Impact sector
- Dit onderwerp is besproken tijdens het reguliere overleg met de
brancheorganisaties.

Het MT R&E wordt gevraagd te besluiten/in te stemmen met : 
- Het gebruik van data uit deze factsheet voor een kader in het Jaarbeeld NVWA 2020
- Het plaatsen van de factsheets op de NVWA website (zonder attenderings- of

persbericht)
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directie Handhaven 

Datum 
18 juni 2020 

12. Koppeling kernwaarden
- Transparantie; de NVWA publiceert de resultaten van haar toezicht.

13. (Fatale) termijnen
- n.v.t.

14. Communicatie
- De inhoud en de wijze van communicatie van deze factsheet is afgestemd met
de afdeling communicatie ( ).

15. Vervolgtraject
Na juni 2020 is het project afgesloten maar de NVWA  handhaaft nog steeds op
geconstateerde coronaclaims overtredingen
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Niet toegelaten coronaclaims bij 
voedingssupplementen 
Handhavingsresultaten voorjaar 2020 

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 
coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen is verboden. Ook het vermelden van een 
dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 
2020 is de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in een project gestart met de 
controle van voedingssupplementen die via internet werden aangeboden op het gebruik van 
dergelijke claims. Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten tot en met juni 2020 van 
de handhaving. Na deze periode is het project afgesloten maar de NVWA handhaaft nog steeds 
op geconstateerde coronaclaims overtredingen.

Aanleiding en achtergrond 

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 
constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij 
voedingssupplementen virus gerelateerde claims te maken. Indien aan een voedingssupplement 
een eigenschap wordt toegeschreven die suggereert dat het product besmetting met het 
coronavirus kan helpen voorkomen of helpt bij de genezing wordt dit supplement een 
geneesmiddel volgens de geneesmiddelenwet (GNW). Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het 
te koop aanbieden van een geneesmiddel zonder handelsvergunning verboden. Daarnaast is het 
maken van reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van 
de GNW verboden. 
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Opzet van het onderzoek. 

Op 26 maart waarschuwde de  NVWA op haar website voor het gebruik van medische claims die 
betrekking hadden op Corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing 
werd gewaarschuwd voor reclame bij voedingssupplementen die de suggestie wekt dat dergelijke 
producten helpen tegen het Coronavirus. Consumenten werden gevraagd om dergelijke claims te 
melden bij de NVWA. 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 
de EU wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat het bijdraagt 
aan de normale functie van het immuun systeem toegestaan. Een claim bij vitamine C welke een 
relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID 19 infectie of het leveren van een 
bijdrage daaraan is niet toegestaan.  
Ook grafische verwijzingen naar Corona ( bijvoorbeeld het plaatsen van een afbeelding van het 
virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit geldt eveneens voor beweringen over 
een supplement geplaatst in reviews en blogs behorend bij een te koop aangeboden supplement. 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 
van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan Corona 
gerelateerde claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 
ervaren NVWA- inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de 
publiekswaarschuwing werden bij de inspecties meegenomen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te 
zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA project 
sloot hier naadloos op aan. 

Resultaten en corrigerende maatregelen. 

Nationaal project 
In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA zijn gemeld. In 62 
gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 
passende maatregelen genomen. 
Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband worden gelegd tussen een claim 
over Corona en een te koop aangeboden supplement of was de claim inmiddels verwijderd in de 
periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de datum van inspectie. 

De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak een link gelegd met het 
voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere preparaten beloofden een 
snellere genezing van de ziekte of beweerden de gevolgen te verminderen. 

EU project. 
In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 
de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). 
Maatregelen in andere EU lidstaten kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt 
zoals hierboven is aangegeven bij medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet.  
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Çonclusie 

Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven  zijn niet toegelaten Corona  claims gekoppeld 
aan voedingssupplementen aangetroffen.  Daarbij werd gesuggereerd dat de 
voedingssupplementen het coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De 
NVWA heeft hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd 
moeten aanpassen. Bij een herinspectie  controleerde inspecteurs van de NVWA of de overtreding 
was opgeheven. 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 10:06
Aan: )
CC:  

Onderwerp: factsheets claims corona en glucosamine; laatste check voordat inbrengen in MT 
R&E

Bijlagen: Format oplegnota MT RE factsheet coronaclaims 210507.docx; Format oplegnota 
MT RE factsheet glucosamineclaims 210507.docx; Glucosamine rapportage 2017 
2020 210507.docx; Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.6 210409.docx

Dag , 
Hierbij stuur ik je de twee factsheets van BED over glucosamine- en coronaclaims. We hebben hierover overleg 
gehad. 
Mij staat bij dat we hebben afgesproken: 
Factsheet Coronaclaims: opnemen in kader Jaarbeeld 2020 en stille plaatsing op NVWA website; 
Factsheet Glucosamineclaims: stille plaatsing op NVWA website. 
Voordat ik deze naar het MT R&E stuur wil ik graag nog even een laatste check door jou of we hetzelfde beeld 
hebben van wat we afgesproken hebben? 
BVD en groet, 
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MT Regie & expertise NVWA 

Opleg nota 

Onderwerp Publicatie 
Fa cts heet 
Niet toegelaten 
coronaclaims bij 
voedingssupplementen 

Datum 7 mei 2021 

Portefeuillehouder onderwerp 

Contactpersoon (auteur) ---

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliceic 

Doe 10.1 

directie Handhaven 

catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 

354 0 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Datum 
7 mei 2021 

Onderdeel Overleg gevoerd met Standpunt van de betreffende divisie 
{naam en afde lina ) Akkoord Niet akkoord {verw. in nota ) 

Handhaven 
KBC 
Laboratorium 

Inspectie X 

IOD 
Reaie en expertise 

Secretariaat 

Communicatie X X~ ) 

Keuren 
Bedriifsvoerina 
CFO / Financien 
Strateaie 

Moet w orden qeaaendeerd in: Advies {besoreekstuk hamerstuk nvt,) 

Beraad handhavinasreaie 

Beraad informatiemanaaement 

Bedriifsvoerinasberaad 

1. Samenvatting 
In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. 
Inspecteurs van de NVWA constateerden dat diverse aanbieders van 
voedingssupplement en hierop reageerden door bij voedingssupplementen vi rus 
gerelateerde claims te maken. 
In het voorjaar van 2020 is het domein Bijzondere eet- en drinkwaren ( BED) een 
ad hoc project gestart met de controle van voedingssupplementen die via internet 
werden aangeboden op het gebruik van dergelij ke claims. 
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directie Handhaven 

Datum 
7 mei 2021 

Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven zijn niet toegelaten Corona 
claims gekoppeld aan voedingssupplementen aangetroffen. De NVWA heeft 
hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten 
binnen korte tijd moeten aanpassen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd 
verzocht actief te zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een 
coronaclaim. Het NVWA project sloot hier naadloos op aan. 
Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten tot en met juni 2020 van de 
handhaving. 

2. Voorgesteld besluit

3. Aanleiding/probleemschets
- Publicatie van NVWA inspectieresultaten

4. Nadere toelichting aansluiting met het jaarplan A3 en/of het
transformatieplan Regie & expertise.
- Ingelast project 2020 ivm wegvallen projecten geplande projecten.
Dit onderwerp maakt deel uit van het BED JP resultaat 3. Verhoging naleving
producten met voedings- en gezondheidsclaims.

5. Nadere toelichting voorstel
- n.v.t.

6. Personele en/of organisatorische consequenties
- n.v.t.

7. Consequenties middelen
- n.v.t

8. Juridische consequenties
- geen

9. Departementaal
- De factsheet zal ook gedeeld worden met de opdrachtgever VWS

10. Impact politiek
- geen

11. Impact sector
- Dit onderwerp is besproken tijdens het reguliere overleg met de
brancheorganisaties.

12. Koppeling kernwaarden
- Transparantie; de NVWA publiceert de resultaten van haar toezicht.

Het MT R&E wordt gevraagd te besluiten/in te stemmen met : 
- Het gebruik van data uit deze factsheet voor een kader in het Jaarbeeld NVWA 2020
- Het plaatsen van de factsheets op de NVWA website (zonder attenderings- of

persbericht)
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directie Handhaven 

Datum 
7 mei 2021 

13. (Fatale) termijnen
- n.v.t.

14. Communicatie
- De inhoud en de wijze van communicatie van deze factsheet is afgestemd met
de afdeling communicatie (

15. Vervolgtraject 
Na juni 2020 is het project afgesloten maar de NVWA  handhaaft nog steeds op 
geconstateerde coronaclaims overtredingen 
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MT Regie & expertise NVWA 

Opleg nota 

Onderwerp Publicatie 
Fa cts heet 
Niet toegelaten claims bij 
de internet verkoop van 
glucosamine 

Datum 7 mei 2021 

Portefeuillehouder onderwerp 

Contactpersoon (auteur) ---

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliceic 

Doe 10.2 

directie Handhaven 

catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Datum 
9 april 2021 

Onderdeel Overleg gevoerd met Standpunt van de betreffende divisie 
{naam en afde lina ) Akkoord Niet akkoord {verw. in nota ) 

Handhaven 
KBC 
Laboratorium 

Inspectie X 

10D 
Reaie en expertise 

Secretariaat 

Communicatie X X~ ) 

Keuren 
Bedriifsvoerina 
CFO / Financien 
Strateaie 

Moet w orden qeaaendeerd in: Advies {besoreekstuk hamerstuk nvt,) 

Beraad handhavinasreaie 

Beraad informatiemanaaement 

Bedriifsvoerinasberaad 

1. Samenvatting 
Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten van handhaving op niet 
toegestane glucosamine claims in 2020 en maakt een vergelij king met de 
resultaten uit 2017. 
Veel voedingssupplementen worden aangeprezen met claims die eigenschappen 
aan het product toeschrijven . Het gebruik van dergelij ke claims is aan regels 
gebonden. 
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directie Handhaven 

Datum 
18 juni 2020 

De NVWA treedt al jaren op tegen het gebruik van niet toegelaten 
gezondheidsclaims en medische claims bij de verkoop van voedingssupplementen. 
Toch worden nog steeds veel overtredingen geconstateerd bij het aanbieden van 
voedingssupplementen. Om het aantal overtredingen terug te brengen heeft de 
NVWS in 2017 zijn voor dit doel voedingssupplementen op basis van 
glucosamine/chondroitine gekozen. Hiervoor zijn geen gezondheidsclaims 
toegelaten. Door hier in de handhaving aandacht aan te besteden worden 
bedrijven bewust gemaakt van het bestaan van wetgeving met betrekking tot het 
voeren van claims en de toepassing hiervan. Dit project is in 2020 herhaald. 
Omdat de meeste claims gemaakt worden bij de aanprijzing van producten op 
internet is besloten de inspectie te richten op webwinkels.  

Zowel in 2017 als in 2020 voldeed een groot aantal webwinkels niet aan de 
wettelijke eisen gesteld aan het gebruik van claims. Bij 23 van de reeds in 2017 
bezochte webwinkels, waar indertijd een overtreding werd geconstateerd, is in 
2020 wederom een tekortkoming gevonden. Verder werd bij 11 van de 23 nieuwe 
webwinkels in 2020 een overtreding geconstateerd.  
Het aantal medische claims lijkt afgenomen maar er werden nog steeds veel niet 
toegelaten gezondheidsclaims gebruikt. 

2. Voorgesteld besluit

3. Aanleiding/probleemschets
- Publicatie van NVVWA inspectieresultaten

4. Nadere toelichting aansluiting met het jaarplan A3 en/of het
transformatieplan Regie & expertise.
- Dit onderwerp maakt deel uit van het BED JP resultaat 3. Verhoging naleving
producten met voedings- en gezondheidsclaims.

5. Nadere toelichting voorstel
- n.v.t.

6. Personele en/of organisatorische consequenties
- n.v.t.

7. Consequenties middelen
- n.v.t

8. Juridische consequenties
- geen

9. Departementaal
- De factsheet zal ook gedeeld worden met de opdrachtgever VWS

10. Impact politiek

Het MT R&E wordt gevraagd te besluiten/in te stemmen met :
- Het plaatsen van de factsheet op de NVWA website (zonder attenderings- of persbericht)
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directie Handhaven 

Datum 
18 juni 2020 

- geen

11. Impact sector
- Dit onderwerp is besproken tijdens het reguliere overleg met de
brancheorganisaties.

12. Koppeling kernwaarden
- Transparantie; de NVWA publiceert de resultaten van haar toezicht.

13. (Fatale) termijnen
- n.v.t.

14. Communicatie
- De inhoud en de wijze van communicatie van deze factsheet is afgestemd met
de afdeling communicatie ( ).

15. Vervolgtraject
Zie MJHHP resultaat 3: Verhogen naleving producten met medische- voedings- en
gezondheidsclaims. Voor 2022 is gepland het ontwikkelen en evalueren ven een
handhavingsmix voor producten met claims (op basis van producten met claims
voor creatine of glucosamine).
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Niet toegelaten claims bij de 
internet verkoop van 
glucosamine  
Toezicht in 2017 en 2020 

Veel voedingssupplementen worden aangeprezen met claims die eigenschappen aan het product 
toeschrijven1. Het gebruik van dergelijke claims is aan regels gebonden. 
De NVWA treedt al jaren op tegen het gebruik van niet toegelaten gezondheidsclaims en medische 
claims bij de verkoop van voedingssupplementen. Toch worden nog steeds veel overtredingen 
geconstateerd bij het aanbieden van voedingssupplementen. De NVWA wil het aantal 
overtredingen terugbrengen en heeft besloten het gebruik van niet toegelaten claims bij 
voedingssupplementen projectmatig aan te pakken. In 2017 zijn voor dit doel 
voedingssupplementen op basis van glucosamine/chondroitine gekozen. Hiervoor zijn geen 
gezondheidsclaims toegelaten. Door hier in de handhaving aandacht aan te besteden worden 
bedrijven bewust gemaakt van het bestaan van wetgeving met betrekking tot het voeren van 
claims en de toepassing  hiervan. Dit project is in 2020 herhaald. 
Omdat de meeste claims gemaakt worden bij de aanprijzing van producten op internet is besloten 
de inspectie te richten op webwinkels. 

Achtergrond: 
Op 1 juli 2007 is de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen van kracht geworden. De regelgeving is bedoeld om een hoog beschermingsniveau 
voor de consument te waarborgen, de consument de informatie te verstrekken die hij nodig heeft 
om geïnformeerde keuzes te kunnen maken, en gelijke concurrentievoorwaarden voor de 
levensmiddelenindustrie te scheppen. 
Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband 
bestaat tussen een levensmiddel (of een bestanddeel daarvan) en de gezondheid. Ook kan een 
product door het gebruik van een medische claim een geneesmiddel worden. 
Bedrijven kunnen een dossier met een aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe 
gezondheidsclaim indienen bij de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA adviseert de 
Europese Commissie die vervolgens beslist of een gezondheidsclaim goedgekeurd wordt. 
Voor glucosamine, een populair ingredient dat wordt gebruikt in voedingssupplementen, is geen 
enkele gezondheidsclaim toegelaten. Het gebruik van niet toegestane claims is misleiding en dus 
verboden. 
Doel: 
Consumenten worden op de website van een webwinkel juist geinformeerd omtrent de producten 
die worden aangeboden en worden niet misleid. 
Webwinkels dienen zich bewust te zijn dat zij zich aan de wetgeving moeten houden. 

1 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen 
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Werkwijze 

Om het project af te bakenen is gekozen voor webwinkels die voedingssupplementen met 
glucosamine, eventueel aangevuld met chondroïtine verkopen. De Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) heeft veel ingediende gezondheidsclaims over glucosamine beoordeeld en 
geconcludeerd dat er geen of onvoldoende  wetenschappelijk bewijs is voor het toelaten van de 
claims. Op basis daarvan heeft de Europese Commissie besloten om gezondheidsclaims bij 
glucosamine wettelijk niet toe te staan: de consument zou hierdoor immers misleid worden. 

Selectie webwinkels 
2017: 
De te inspecteren webwinkels zijn geselecteerd volgens van te voren vastgelegde zoekcriteria. Zo 
moesten de winkels glucosamine supplementen aanbieden voor de Nederlandse markt. De 
websites die zich richten op voedingssupplementen voor dieren zijn niet beoordeeld. Webwinkels 
waarvan de eigenaar niet in Nederland gevestigd was, werden niet in dit onderzoek meegenomen. 
Op deze wijze bleef een lijst van 77 webwinkels over die glucosamine producten verhandelden 
gericht op de Nederlandse markt. 

2020: 
In 2020 zijn de in 2017 beoordeelde webwinkels, voor zover ze nog bestonden en nog steeds 
glucosamine supplementen verkochten, opnieuw beoordeeld. De lijst is verder aangevuld met 
nieuwe webwinkels die werden geselecteerd op de wijze zoals beschreven voor 2017. 

Beoordeling claim 
Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband 
bestaat tussen een levensmiddel (of een bestanddeel daarvan) en de gezondheid. Bedrijven 
kunnen een dossier met een aanvraag voor een nieuwe gezondheidsclaim samen met een 
wetenschappelijke onderbouwing indienen bij de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA 
adviseert de Europese Commissie over de wetenschappelijke onderbouwing die aan een 
gezondheidsclaim ten grondslag ligt. De Europese Commissie beslist of een gezondheidsclaim 
goedgekeurd wordt. Een actuele lijst van toegestane en afgewezen gezondheidsclaims is te vinden 
in het EU-register2.  
Glucosamine, soms in combinatie met chondroïtine, is een veel verkocht voedingssupplement. 
Voor glucosamine en chondroïtine is geen enkele claim onder Verordening (EG) Nr. 1924/2006 
inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (verder aangeduid als 
‘claimsverordening’) toegekend. Verder kan een claim bij glucosamine van dit product een 
geneesmiddel naar aandiening maken. Dit is het geval als er bijvoorbeeld een vermelding bij het 
product staat over het verlichten van pijn of behandelen van artrose.  Het supplement wordt dan  
een geneesmiddel waar geen handelsvergunning voor is verstrekt3. Een dergelijke claim wordt een 
medische claim4 genoemd.  

Inspectie webwinkels 
Inspecteurs van de NVWA die gespecialiseerd zijn in internetinspecties en de beoordeling van 
claims hebben de geselecteerde webwinkels begin 2017 online bezocht. In 2020 zijn dezelfde 
webwinkels, voor zover ze nog bestonden en glucosamine bevattende supplementen verkochten, 

2 http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 
3 Geneesmiddelenwet. http://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2016-08-01 
4 Medische claims zijn beweringen over het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. 
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opnieuw bezocht (plus een aanvulling van nieuwe webshops). Vanaf de homepage van de 
webwinkel zochten de inspecteurs gericht naar de verhandeling van supplementen5 met enkel 
glucosamine eventueel in combinatie met chondroïtine. De websites van de webwinkel zijn na de 
eerste gevonden overtreding niet verder geïnspecteerd. Alle handelingen die lopende het 
inspectieproces door de inspecteurs werden verricht zijn digitaal vastgelegd . 
Voor overtredingen van de claimsverordening en de Geneesmiddelenwet werden maatregelen 
genomen volgens het geldende interventiebeleid. 

Resultaat 

Inspectie 
In totaal zijn in 2017, 77 en in 2020, 71 webwinkels geïnspecteerd. 
In tabel 1 staat het totaal aantal geïnspecteerde webwinkels en het aantal gevonden overtredingen 
op de claimsverordening of de Geneesmiddelenwet in 2017 en 2020. 

Tabel 1. Overzicht c aims overtre d inaen aeïnsoecteer e we win es d b k 1 
Aantal Aantal 
2017 2020 

Totaal aantal webwinkels aeïnspecteerd 77 71 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 40 38 
aezondheidsclaims 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 14 7 

1 

medische claims 
Totaal aantal webwinkels met niet 54 45 
toeaelaten claims (70% ) (63%) 

In 2017 zijn bij 40 van de 77 geïnspecteerde webwinkels gezondheidsclaims aangetroffen die niet 
zijn toegestaan (Tabel 1). In 2020 is dit het geval bij 38 webwinkels. 
Niet toegelaten medische claims werden in 2017 bij 14 bedrijven en in 2020 bij 7 bedrijven 
aangetroffen. De inspectie werd beëindigd na de eerste geconstateerde overtreding . Het is daarom 
niet uit te sluiten dat op de site van de geïnspecteerde webwinkel na het constateren van een 
gezondheidsclaim ook producten met medische claims aanwezig waren. In 2017 waren er 23 
webwinkels die geen enkele gezondheidsclaim of medische claim bij glucosamine maakten. In 
2020 waren dat er 26. Deze bedrijven voldeden wat betreft claims bij voedingssupplementen met 
glucosamine ( en eventueel chondroïtine) aan de wetgeving. 
De meeste claims stonden direct bij het product zelf. Het aanbieden van glucosamine onder de 
categorie "gewrichten" wordt ook als een claim gezien. Indien in gebruikersreviews wordt gewezen 
op de positieve effecten van het product is dit ook een claim en daarom niet toegelaten. 

5 Combinaties werden niet meegenomen in dit project zoals bijvoorbeeld glucosamine met vitamines. 
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Vergelijking overtredingen claims door webwinkels 2017 en 2020 
In tabel 2 worden op webwinkel niveau de gevonden overtredingen in 2017 en 2020 met elkaar 
vergeleken . 

Tabel 2. Vergelijking van geïnspecteerde webwinkels in 2020 en 2017 
Aantal 

Totaal aantal geïnspecteerde webwinkels in 
2020 
Aantal webwinkels beoordeeld in 2017 en 2020 

Aantal webwinkels afwijkend in 2017 en 2020 

Aantal nieuwe webwinkels in 2020 

Aantal afwijkende nieuwe webwinkels in 2020 

71 

48 

23 

23 

11 

In 2020 zijn in totaal 48 webwinkels bezocht die ook in 2017 werden geïnspecteerd. 29 
Webwinkels die in 2017 geïnspecteerd waren bestonden niet meer of verkochten geen producten 
met alleen glucosamine/ chondroitine supplementen meer. 
Bij 23 van de 48 zowel in 2017 als in 2020 geïnspecteerde webwinkels werd een claims overtreding 
gevonden. 
Bij 11 van de 23 nieuwe geïnspecteerde webwinkels werd in 2020 een claims overtreding 
geconstateerd. 

Discussie 

Claims kunnen bestaan uit woorden, teksten maar ook afbeeldingen. De claims kunnen staan 
direct bij het aangeboden product, in reviews of in direct aan het product gekoppelde verwijzingen 
naar artikelen. Het aanbieden van producten onder bijvoorbeeld de categorie knie of gewricht is 
ook aan te merken als een claim. De geconstateerde overtredingen zijn derhalve divers maar het 
overgrote deel stond direct bij het aangeboden product. 

Zowel in 2017 als in 2020 voldeed een groot aantal webwinkels niet aan de wettelijke eisen gesteld 
aan het gebruik van claims. Bij 23 van de reeds in 2017 bezochte webwinkels, waar indertijd een 
overtreding werd geconstateerd, is in 2020 wederom een tekortkoming gevonden. Verder werd bij 
11 van de 23 nieuwe webwinkels in 2020 een overtreding geconstateerd. 
Het aantal medische claims lijkt afgenomen maar er werden nog steeds veel niet toegelaten 
gezondheidsclaims gebruikt. 
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Niet toegelaten coronaclaims bij 
voedingssupplementen 
Handhavingsresultaten voorjaar 2020 

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 
coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen is verboden. Ook het vermelden van een 
dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 
2020 is de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in een project gestart met de 
controle van voedingssupplementen die via internet werden aangeboden op het gebruik van 
dergelijke claims. Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten tot en met juni 2020 van 
de handhaving. Na deze periode is het project afgesloten maar de NVWA handhaaft nog steeds 
op geconstateerde coronaclaims overtredingen.

Aanleiding en achtergrond 

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 
constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij 
voedingssupplementen virus gerelateerde claims te maken. Indien aan een voedingssupplement 
een eigenschap wordt toegeschreven die suggereert dat het product besmetting met het 
coronavirus kan helpen voorkomen of helpt bij de genezing wordt dit supplement een 
geneesmiddel volgens de geneesmiddelenwet (GNW). Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het 
te koop aanbieden van een geneesmiddel zonder handelsvergunning verboden. Daarnaast is het 
maken van reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van 
de GNW verboden. 
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Opzet van het onderzoek. 

Op 26 maart waarschuwde de  NVWA op haar website voor het gebruik van medische claims die 
betrekking hadden op Corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing 
werd gewaarschuwd voor reclame bij voedingssupplementen die de suggestie wekt dat dergelijke 
producten helpen tegen het Coronavirus. Consumenten werden gevraagd om dergelijke claims te 
melden bij de NVWA. 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 
de EU wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat het bijdraagt 
aan de normale functie van het immuun systeem toegestaan. Een claim bij vitamine C welke een 
relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID 19 infectie of het leveren van een 
bijdrage daaraan is niet toegestaan.  
Ook grafische verwijzingen naar Corona ( bijvoorbeeld het plaatsen van een afbeelding van het 
virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit geldt eveneens voor beweringen over 
een supplement geplaatst in reviews en blogs behorend bij een te koop aangeboden supplement. 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 
van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan Corona 
gerelateerde claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 
ervaren NVWA- inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de 
publiekswaarschuwing werden bij de inspecties meegenomen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te 
zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA project 
sloot hier naadloos op aan. 

Resultaten en corrigerende maatregelen. 

Nationaal project 
In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA zijn gemeld. In 62 
gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 
passende maatregelen genomen. 
Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband worden gelegd tussen een claim 
over Corona en een te koop aangeboden supplement of was de claim inmiddels verwijderd in de 
periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de datum van inspectie. 

De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak een link gelegd met het 
voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere preparaten beloofden een 
snellere genezing van de ziekte of beweerden de gevolgen te verminderen. 

EU project. 
In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 
de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). 
Maatregelen in andere EU lidstaten kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt 
zoals hierboven is aangegeven bij medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet.  
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Çonclusie  
 
Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven  zijn niet toegelaten Corona  claims gekoppeld 
aan voedingssupplementen aangetroffen.  Daarbij werd gesuggereerd dat de 
voedingssupplementen het coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De 
NVWA heeft hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd 
moeten aanpassen. Bij een herinspectie  controleerde inspecteurs van de NVWA of de overtreding 
was opgeheven. 
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)

Van: )
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 10:12
Aan: @minvws.nl)'
CC:

Onderwerp: Factsheets glucosamineclaims en coronaclaims van toezicht 2020
Bijlagen: Covid 19 resultaten officieel sjabloon v0.6 210409.docx; Glucosamine rapportage 

2017 2020 210507.docx

Dag , 
Hierbij stuur ik je twee factsheets van toezicht uit 2020 op claims. 1. Coronaclaims en 2. Glucosamineclaims. 

 heeft deze  afgerond. 
Mocht je vragen hierover hebben, dan kun je vanzelfsprekend contact met mij opnemen. 
Als ik deze factsheets ook officieel naar jullie MT-leden moet sturen, wil je dit dan laten weten? 
Met vriendelijke groet, 
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Niet toegelaten coronaclaims bij 
voedingssupplementen 
Handhavingsresultaten voorjaar 2020 

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 
coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen is verboden. Ook het vermelden van een 
dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 
2020 is de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in een project gestart met de 
controle van voedingssupplementen die via internet werden aangeboden op het gebruik van 
dergelijke claims. Deze factsheet beschrijft de aanpak en de resultaten tot en met juni 2020 van 
de handhaving. Na deze periode is het project afgesloten maar de NVWA handhaaft nog steeds 
op geconstateerde coronaclaims overtredingen.

Aanleiding en achtergrond 

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 
constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij 
voedingssupplementen virus gerelateerde claims te maken. Indien aan een voedingssupplement 
een eigenschap wordt toegeschreven die suggereert dat het product besmetting met het 
coronavirus kan helpen voorkomen of helpt bij de genezing wordt dit supplement een 
geneesmiddel volgens de geneesmiddelenwet (GNW). Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het 
te koop aanbieden van een geneesmiddel zonder handelsvergunning verboden. Daarnaast is het 
maken van reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van 
de GNW verboden. 
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Opzet van het onderzoek. 

Op 26 maart waarschuwde de  NVWA op haar website voor het gebruik van medische claims die 
betrekking hadden op Corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing 
werd gewaarschuwd voor reclame bij voedingssupplementen die de suggestie wekt dat dergelijke 
producten helpen tegen het Coronavirus. Consumenten werden gevraagd om dergelijke claims te 
melden bij de NVWA. 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 
de EU wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat het bijdraagt 
aan de normale functie van het immuun systeem toegestaan. Een claim bij vitamine C welke een 
relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID 19 infectie of het leveren van een 
bijdrage daaraan is niet toegestaan.  
Ook grafische verwijzingen naar Corona ( bijvoorbeeld het plaatsen van een afbeelding van het 
virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit geldt eveneens voor beweringen over 
een supplement geplaatst in reviews en blogs behorend bij een te koop aangeboden supplement. 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 
van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan Corona 
gerelateerde claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 
ervaren NVWA- inspecteurs. Meldingen die binnenkwamen naar aanleiding van de 
publiekswaarschuwing werden bij de inspecties meegenomen. 
Medio april startte een EU breed project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te 
zoeken naar online aanbiedingen van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA project 
sloot hier naadloos op aan. 

Resultaten en corrigerende maatregelen. 

Nationaal project 
In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 
webwinkels die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA zijn gemeld. In 62 
gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 
passende maatregelen genomen. 
Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband worden gelegd tussen een claim 
over Corona en een te koop aangeboden supplement of was de claim inmiddels verwijderd in de 
periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de datum van inspectie. 

De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C preparaten werd vaak een link gelegd met het 
voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere preparaten beloofden een 
snellere genezing van de ziekte of beweerden de gevolgen te verminderen. 

EU project. 
In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 
de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). 
Maatregelen in andere EU lidstaten kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt 
zoals hierboven is aangegeven bij medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet.  
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Çonclusie 

Bij 62 van de 103 onderzochte internet bedrijven  zijn niet toegelaten Corona  claims gekoppeld 
aan voedingssupplementen aangetroffen.  Daarbij werd gesuggereerd dat de 
voedingssupplementen het coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De 
NVWA heeft hiertegen passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de 
webwinkels of aanbieders via social media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd 
moeten aanpassen. Bij een herinspectie  controleerde inspecteurs van de NVWA of de overtreding 
was opgeheven. 
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Niet toegelaten claims bij de 
internet verkoop van 
glucosamine  
Toezicht in 2017 en 2020 

Veel voedingssupplementen worden aangeprezen met claims die eigenschappen aan het product 
toeschrijven1. Het gebruik van dergelijke claims is aan regels gebonden. 
De NVWA treedt al jaren op tegen het gebruik van niet toegelaten gezondheidsclaims en medische 
claims bij de verkoop van voedingssupplementen. Toch worden nog steeds veel overtredingen 
geconstateerd bij het aanbieden van voedingssupplementen. De NVWA wil het aantal 
overtredingen terugbrengen en heeft besloten het gebruik van niet toegelaten claims bij 
voedingssupplementen projectmatig aan te pakken. In 2017 zijn voor dit doel 
voedingssupplementen op basis van glucosamine/chondroitine gekozen. Hiervoor zijn geen 
gezondheidsclaims toegelaten. Door hier in de handhaving aandacht aan te besteden worden 
bedrijven bewust gemaakt van het bestaan van wetgeving met betrekking tot het voeren van 
claims en de toepassing  hiervan. Dit project is in 2020 herhaald. 
Omdat de meeste claims gemaakt worden bij de aanprijzing van producten op internet is besloten 
de inspectie te richten op webwinkels. 

Achtergrond: 
Op 1 juli 2007 is de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen van kracht geworden. De regelgeving is bedoeld om een hoog beschermingsniveau 
voor de consument te waarborgen, de consument de informatie te verstrekken die hij nodig heeft 
om geïnformeerde keuzes te kunnen maken, en gelijke concurrentievoorwaarden voor de 
levensmiddelenindustrie te scheppen. 
Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband 
bestaat tussen een levensmiddel (of een bestanddeel daarvan) en de gezondheid. Ook kan een 
product door het gebruik van een medische claim een geneesmiddel worden. 
Bedrijven kunnen een dossier met een aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe 
gezondheidsclaim indienen bij de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA adviseert de 
Europese Commissie die vervolgens beslist of een gezondheidsclaim goedgekeurd wordt. 
Voor glucosamine, een populair ingredient dat wordt gebruikt in voedingssupplementen, is geen 
enkele gezondheidsclaim toegelaten. Het gebruik van niet toegestane claims is misleiding en dus 
verboden. 
Doel: 
Consumenten worden op de website van een webwinkel juist geinformeerd omtrent de producten 
die worden aangeboden en worden niet misleid. 
Webwinkels dienen zich bewust te zijn dat zij zich aan de wetgeving moeten houden. 

1 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen 
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Werkwijze 

Om het project af te bakenen is gekozen voor webwinkels die voedingssupplementen met 
glucosamine, eventueel aangevuld met chondroïtine verkopen. De Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) heeft veel ingediende gezondheidsclaims over glucosamine beoordeeld en 
geconcludeerd dat er geen of onvoldoende  wetenschappelijk bewijs is voor het toelaten van de 
claims. Op basis daarvan heeft de Europese Commissie besloten om gezondheidsclaims bij 
glucosamine wettelijk niet toe te staan: de consument zou hierdoor immers misleid worden. 

Selectie webwinkels 
2017: 
De te inspecteren webwinkels zijn geselecteerd volgens van te voren vastgelegde zoekcriteria. Zo 
moesten de winkels glucosamine supplementen aanbieden voor de Nederlandse markt. De 
websites die zich richten op voedingssupplementen voor dieren zijn niet beoordeeld. Webwinkels 
waarvan de eigenaar niet in Nederland gevestigd was, werden niet in dit onderzoek meegenomen. 
Op deze wijze bleef een lijst van 77 webwinkels over die glucosamine producten verhandelden 
gericht op de Nederlandse markt. 

2020: 
In 2020 zijn de in 2017 beoordeelde webwinkels, voor zover ze nog bestonden en nog steeds 
glucosamine supplementen verkochten, opnieuw beoordeeld. De lijst is verder aangevuld met 
nieuwe webwinkels die werden geselecteerd op de wijze zoals beschreven voor 2017. 

Beoordeling claim 
Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband 
bestaat tussen een levensmiddel (of een bestanddeel daarvan) en de gezondheid. Bedrijven 
kunnen een dossier met een aanvraag voor een nieuwe gezondheidsclaim samen met een 
wetenschappelijke onderbouwing indienen bij de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA 
adviseert de Europese Commissie over de wetenschappelijke onderbouwing die aan een 
gezondheidsclaim ten grondslag ligt. De Europese Commissie beslist of een gezondheidsclaim 
goedgekeurd wordt. Een actuele lijst van toegestane en afgewezen gezondheidsclaims is te vinden 
in het EU-register2.  
Glucosamine, soms in combinatie met chondroïtine, is een veel verkocht voedingssupplement. 
Voor glucosamine en chondroïtine is geen enkele claim onder Verordening (EG) Nr. 1924/2006 
inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (verder aangeduid als 
‘claimsverordening’) toegekend. Verder kan een claim bij glucosamine van dit product een 
geneesmiddel naar aandiening maken. Dit is het geval als er bijvoorbeeld een vermelding bij het 
product staat over het verlichten van pijn of behandelen van artrose.  Het supplement wordt dan  
een geneesmiddel waar geen handelsvergunning voor is verstrekt3. Een dergelijke claim wordt een 
medische claim4 genoemd.  

Inspectie webwinkels 
Inspecteurs van de NVWA die gespecialiseerd zijn in internetinspecties en de beoordeling van 
claims hebben de geselecteerde webwinkels begin 2017 online bezocht. In 2020 zijn dezelfde 
webwinkels, voor zover ze nog bestonden en glucosamine bevattende supplementen verkochten, 

2 http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 
3 Geneesmiddelenwet. http://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2016-08-01 
4 Medische claims zijn beweringen over het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. 
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opnieuw bezocht (plus een aanvulling van nieuwe webshops). Vanaf de homepage van de 
webwinkel zochten de inspecteurs gericht naar de verhandeling van supplementen5 met enkel 
glucosamine eventueel in combinatie met chondroïtine. De websites van de webwinkel zijn na de 
eerste gevonden overtreding niet verder geïnspecteerd. Alle handelingen die lopende het 
inspectieproces door de inspecteurs werden verricht zijn digitaal vastgelegd . 
Voor overtredingen van de claimsverordening en de Geneesmiddelenwet werden maatregelen 
genomen volgens het geldende interventiebeleid. 

Resultaat 

Inspectie 
In totaal zijn in 2017, 77 en in 2020, 71 webwinkels geïnspecteerd. 
In tabel 1 staat het totaal aantal geïnspecteerde webwinkels en het aantal gevonden overtredingen 
op de claimsverordening of de Geneesmiddelenwet in 2017 en 2020. 

Tabel 1. Overzicht c aims overtre d inaen aeïnsoecteer e we win es d b k 1 
Aantal Aantal 
2017 2020 

Totaal aantal webwinkels aeïnspecteerd 77 71 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 40 38 
aezondheidsclaims 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 14 7 

1 

medische claims 
Totaal aantal webwinkels met niet 54 45 
toeaelaten claims (70% ) (63%) 

In 2017 zijn bij 40 van de 77 geïnspecteerde webwinkels gezondheidsclaims aangetroffen die niet 
zijn toegestaan (Tabel 1). In 2020 is dit het geval bij 38 webwinkels. 
Niet toegelaten medische claims werden in 2017 bij 14 bedrijven en in 2020 bij 7 bedrijven 
aangetroffen. De inspectie werd beëindigd na de eerste geconstateerde overtreding . Het is daarom 
niet uit te sluiten dat op de site van de geïnspecteerde webwinkel na het constateren van een 
gezondheidsclaim ook producten met medische claims aanwezig waren. In 2017 waren er 23 
webwinkels die geen enkele gezondheidsclaim of medische claim bij glucosamine maakten. In 
2020 waren dat er 26. Deze bedrijven voldeden wat betreft claims bij voedingssupplementen met 
glucosamine ( en eventueel chondroïtine) aan de wetgeving. 
De meeste claims stonden direct bij het product zelf. Het aanbieden van glucosamine onder de 
categorie "gewrichten" wordt ook als een claim gezien. Indien in gebruikersreviews wordt gewezen 
op de positieve effecten van het product is dit ook een claim en daarom niet toegelaten. 

5 Combinaties werden niet meegenomen in dit project zoals bijvoorbeeld glucosamine met vitamines. 
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Vergelijking overtredingen claims door webwinkels 2017 en 2020 
In tabel 2 worden op webwinkel niveau de gevonden overtredingen in 2017 en 2020 met elkaar 
vergeleken . 

Tabel 2. Vergelijking van geïnspecteerde webwinkels in 2020 en 2017 
Aantal 

Totaal aantal geïnspecteerde webwinkels in 
2020 
Aantal webwinkels beoordeeld in 2017 en 2020 

Aantal webwinkels afwijkend in 2017 en 2020 

Aantal nieuwe webwinkels in 2020 

Aantal afwijkende nieuwe webwinkels in 2020 

71 

48 

23 

23 

11 

In 2020 zijn in totaal 48 webwinkels bezocht die ook in 2017 werden geïnspecteerd. 29 
Webwinkels die in 2017 geïnspecteerd waren bestonden niet meer of verkochten geen producten 
met alleen glucosamine/ chondroitine supplementen meer. 
Bij 23 van de 48 zowel in 2017 als in 2020 geïnspecteerde webwinkels werd een claims overtreding 
gevonden. 
Bij 11 van de 23 nieuwe geïnspecteerde webwinkels werd in 2020 een claims overtreding 
geconstateerd. 

Discussie 

Claims kunnen bestaan uit woorden, teksten maar ook afbeeldingen. De claims kunnen staan 
direct bij het aangeboden product, in reviews of in direct aan het product gekoppelde verwijzingen 
naar artikelen. Het aanbieden van producten onder bijvoorbeeld de categorie knie of gewricht is 
ook aan te merken als een claim. De geconstateerde overtredingen zijn derhalve divers maar het 
overgrote deel stond direct bij het aangeboden product. 

Zowel in 2017 als in 2020 voldeed een groot aantal webwinkels niet aan de wettelijke eisen gesteld 
aan het gebruik van claims. Bij 23 van de reeds in 2017 bezochte webwinkels, waar indertijd een 
overtreding werd geconstateerd, is in 2020 wederom een tekortkoming gevonden. Verder werd bij 
11 van de 23 nieuwe webwinkels in 2020 een overtreding geconstateerd. 
Het aantal medische claims lijkt afgenomen maar er werden nog steeds veel niet toegelaten 
gezondheidsclaims gebruikt. 
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)

Van: )
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 15:54
Aan: )
Onderwerp: FW: Aantreffen LH24-tabletten in pakketpost [PL ]
Bijlagen: Lianhua-Qingwen.jpg; pill-parcel USA.jpg

Ter bespreking – doen we hier verder iets mee? 
Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:53 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Aantreffen LH24-tabletten in pakketpost [PL ] 
Nog even 2 betere foto’s toegevoegd 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:46 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Aantreffen LH24-tabletten in pakketpost [PL ] 
Goedemorgen 
Gisteren door politie gebeld en over geïnformeerd. 
Ook in USA aangetroffen en uit handel gehaald vanwege anti-corona claims. 
Iets om te delen???? 
IOD???? 
Andere lidstaten als info via AAC???? 
Grt  

Van: @politie.nl>  
Verzonden: maandag 18 januari 2021 20:03 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: Aantreffen LH24-tabletten in pakketpost [PL ] 
Beste heer , 

Zoals vanmiddag telefonisch besproken stuur ik je hierbij de informatie betreft het aantreffen van 2 doosjes met LH24-
tabletten in een pakket. 
Op ddt gestuurd naar genoemd adres alwaar ontvanger een pakket had ontvangen van verzender ivm een 
opleiding/cursus (inhoud met diverse etenswaren oid). Echter bleek nu dat in het postproces de zending waarschijnlijk 
ondervangen en opengemaakt is, waarbij een deel van de etenswaren eruit was gehaald en 2 grijze pakjes met 'LH24 
- B008199' erin waren gestopt. Toen ontvanger dit opende, zag hij per pakje 2 strips zitten met gekleurde tabletten.
Op de achterzijde van deze strips stonden diverse Chinese tekens. Bij een zoekslag op Google blijkt LH24 een niet
goedgekeurd COVID-19 medicijn te zijn. Ontvanger gaf aan niks te hebben besteld of van iets af te weten. Hierop de
pillen meegenomen naar bureau Scheveningen alwaar verb.  deze momenteel onder zich houd.
Verzender gaf aan ongeveer 66 van dit soort pakketjes te hebben gestuurd vanaf het BusinessPoint in Rijswijk aan
de Verrijn Stuartlaan, afgelopen maandagmiddag 11 januari tussen 14.00 en 14.30 uur.
Via Google heb ik dmv zoekterm ‘LH24 pill’ het volgende resultaat gevonden bij de Amerikaanse douane, dit is exact 
hetzelfde als dat ik aangetroffen heb. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-unauthorized-covid-19-medication-port-seattle  

Doc 12

• 

• 



2

Voor vragen en/of informatie ben ik bereikbaar via  (onregelmatige werktijden). 
De betreffende registratie is bij ons bekend onder kenmerk: PL . 
Met vriendelijke groet, 

Coördinator CET 
Politie | Den Haag | District B | Team Scheveningen
Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ Den Haag 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 
T 0900-8844
E @politie.nl 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij 
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren 
en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam 
en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn 
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. 
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet 
bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld. 
--------------------------------------------------------------------- 
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) 
to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this 
message. 
Access by others is not permitted. 
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form 
part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. 
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail 
message (including any attachments). 
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and 
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phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the 
Standardization Forum. 
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended 
recipient. The recipient concerned will not be notified. 
--------------------------------------------------------------------- 
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Van: )
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 16:41
Aan:
Onderwerp: FW: concept instructie geneesmiddelen naar aandiening

Net  gesproken, TBM trekt blijkbaar wat dingen in waar inspecteurs het niet mee eens zijn. Wat ze precies 
intrekken en waarom weet ik niet. Ik neem aan dat  en TBM het daar eerst over hebben. Wat mij betreft 
worden alleen RvB ingetrokken aan bedrijven die niet eerder contact hebben gehad met de NVWA over dit 
onderwerp, en de andere niet. 
Gr  
Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 16:03 
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: concept instructie geneesmiddelen naar aandiening 
Hallo , 
Ik lees in jouw verhaal nergens dat alle RvB’s voor de Geneesmiddelenwet waarvoor in 2020 een RvB voor is 
opgemaakt (ook voor het project Coronaclaims, waar best grove claims werden gemaakt) en die nog geen 
boetebeschikking hadden ontvangen, nu in plaats hiervan een schriftelijke waarschuwing zouden krijgen. 
Dit betreft in mijn geval ook een online drogisterij (dus geen klein onbekend bedrijf), die ook al in 2014 een 
waarschuwing heeft gekregen voor de Geneesmiddelenwet. 
Dat lijkt me niet de bedoeling en juist hierdoor creëer je rechtsongelijkheid. 
De bedrijven die al wel een beschikking hebben gekregen zijn hiermee in het nadeel. 
Ik zie overigens in jouw mail “mogen” staan en niet “moeten”. 
Wie heeft deze beslissing om alle RvB’s m.b.t. coronaclaims om te zetten in een SW genomen? 
Ik vind dit een slechte zaak. Het project coronaclaims was juist opgezet om deze grove misleiding aan te pakken. 
Groetjes, 

Van @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:51 
Aan: @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>;

@nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl> 
Onderwerp: concept instructie geneesmiddelen naar aandiening 
Beste collega’s, 
Ik ben de laatste weken intensief bezig geweest om de werkinstructie geneesmiddel naar aandiening aan te 
passen, in afstemming met (en straks ook goedgekeurd door) Juridische Zaken.  
De veranderingen zijn heel kort samengevat: 

 Overtreders met wie niet eerder contact is geweest over medische claims en handhaving op basis van de
Geneesmiddelenwet mogen bij een eerste keer worden gewaarschuwd.
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 Bij een eerste inspectie worden één of twee overtredingen (producten die door de claim geneesmiddel
naar aandiening ‘worden’) beschreven in het RvB. TBM beoordeelt de omvang van deze overtreding (van
belang voor het vaststellen van de hoogte van de boete) als ‘klein’. Bij herinspecties moet de omvang wel
worden vastgesteld en beschreven.

 In bijna alle gevallen worden zowel artikel 40, tweede lid en artikel 84, eerste lid ten laste gelegd.
Ik stuur jullie nu de huidige conceptversie van de werkinstructie ter informatie.  heeft meegelezen en input 
gegeven om het voor Inspectie werkbaar te maken. Let op, dit is dus nog niet het definitieve document en 
misschien komen er nog kleine wijzigingen.  
TBM heeft gevraagd om tussen nu en het ingaan van deze werkinstructie even geen geneesmiddelenwetzaken in 
te sturen. Verder heb ik van TBM begrepen dat deze wijziging consequenties heeft voor lopende 
geneesmiddelenwetzaken. Ik vraag TBM of ze jullie daarover verder willen informeren. 
Ik zal deze instructie toelichten bij de harmonisatie(mid)dag op 4 maart. Het is handig om eventuele vragen 
vooraf te sturen, dan kan ik proberen deze op 4 maart te beantwoorden (hopende op hulp van  als het gaat 
om de meer praktische aspecten). 
Tenslotte: deze werkinstructie geldt zolang de huidige versie van de Beleidsregels Minister VWS geldt. Vanuit de 
NVWA gaan we ons sterk maken om de boetebedragen wat meer passend te krijgen bij de zaken die we bij de 
NVWA doorgaans onder handen hebben.  
Groeten, 
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Van: )
Verzonden: maandag 22 juni 2020 09:02
Aan: )
CC: )
Onderwerp: FW: Corona en  voedingssupplementen
Bijlagen: Corona en  voedingssupplementen.docx

Hoi 

Nog wat woorden verbeterd, heb je al wat precieze aantallen , we hebben toch ruim 120 inspecties gedaan etc. 

Met vriendelijke groet 

Inspecteur Handhaven Industrie Food Zuid 
vakgebied Bijzondere Eet- en Drinkwaren 
........................................................................ 
Divisie Consument & Veiligheid 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 | 5623 LE | Eindhoven 
Postbus 2168 | 5600CD | Eindhoven 
........................................................................ 
T (088)  (8.30 tot 17.00 uur) 
F: (088) 
E @nvwa.nl 
www.nvwa.nl 
………………………………………………………………………… 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 10:15 
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: Corona en voedingssupplementen 

Alvast iets. Is dit voldoende of moet er nog wat aan worden toegevoegd of veranderd? 
Ik ben nog niet helemaal klaar maar vanwege de snelheid deel ik alvast wat. 

Groet 
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Corona en  voedingssupplementen. Het gebruik van claims bij de aanprijzing. 

Half maart kwam ik terug  van familie bezoek op Sint Maarten. In de twee weken die ik daar had 
doorgebracht was de wereld veranderd. Het Corona virus had inmiddels wereldwijd om zich heen 
geslagen en de gevolgen waren overal merkbaar. 

Voor mijn  werk betekende  dit dat er thuis gewerkt moest worden en dat er drastisch in projecten 
werd geschoven. Mijn werkdomein is onder andere Bijzondere Eet en Drinkwaren (BED). 
Voedingssupplementen en  dan  zeker ook vitamine preparaten nemen binnen dit domein een 
belangrijke plaats in. 

Omdat voedingssupplementen ook makkelijk via webwinkels verkocht kunnen worden en er op 
webpagina’s ook veel over wordt geschreven werden o.a. vitamine preparaten direct gekoppeld aan 
Corona. Online handel kan heel makkelijk en snel inspelen op nieuwe situaties bleek ook nu. 

Het gebruik van  een claim, dat wil in dit geval zeggen  het toeschrijven van een bepaalde 
gezondheids eigenschap aan een levensmiddel, is aan strikte regels verbonden.  Zo mogen alleen 
EU goedgekeurde claims gebruikt worden. Claims die beweren een ziekte te genezen of te 
voorkomen zijn alleen toegestaan bij geneesmiddelen met een handelsvergunning  en niet bij 
voedingssupplementen. 

In  de tijd dat inspecteurs niet meer snel de straat op gingen voor fysieke inspecties bood het 
internet onderzoek dan ook een goed en actueel alternatief om ons toezicht op te richten. 

Op 26 maart  verscheen er op de website van de  NVWA een publiekswaarschuwing: 
“Voedingssupplementen helpen niet tegen het Corona virus. Zie: 
https://www.nvwa.nl/documenten/waarschuwingen/2020/03/26/publiekswaarschuwing-
voedingssupplementen-helpen-niet-tegen-het-coronavirus”. Consumenten werden gevraagd 
(misleidende) claims te melden bij de NVWA. 

Hierop kwamen ook een aantal reacties uit het bedrijfsleven. Men las de waarschuwing van de 
NVWA als een advies om geen supplementen te slikken. De branchevereniging voor 
voedingssupplementen NPN publiceerde op haar website ook een artikel om hun leden te wijzen op 
het gebruik van niet toegelaten claims. Zie: https://www.npninfo.nl/2020/03/De-bijdrage-van-
voedingssupplementen-in-tijden-van-corona 

Tegelijkertijd startten wij een project waarbij in de eerste plaats op facebook naar aanbieders van 
supplementen werd gezocht in combinatie met Corona claims. Deze combinatie maakt vaak dat het 
aangeboden product onder de geneesmiddelen wet valt. De boetes voor het verhandelen van een 
geneesmiddel zonder handelsvergunning kunnen hoog oplopen. Tot 100.000 euro of meer! 

Om de websites te selecteren werd gezocht met specifieke Google termen. De resultaten  van deze 
“scrape” werden opgeslagen in een Excel file en vervolgens handmatig opgeschoond. Vervolgens is 
een team van BED inspecteurs hier mee aan de slag  gegaan. 

Een week of twee later werd op initiatief van de EU commissie ook een Europees project 
gelanceerd waarbij aan de lidstaten werd gevraagd naar corona (Covid) claims te kijken, 
maatregelen te nemen en resultaten te rapporteren. Ook werd gevraagd om  samen  te werken 
aan grensoverschrijdend  aanbod.  Denk hierbij aan webwinkels die vanuit Nederland zich ook 
richten op de Spaanse markt. Omdat wij er toch al mee bezig waren besloten we mee te doen. 
Zie:https://ec.europa.eu/food/safety/official controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19 en 

Inmiddels zijn er een 100-tal websites geïnspecteerd. Veel gebruikte overtredingen waren de 
combinatie van preventief slikken van bv vitamine C en  D ter voorkoming van ziek  worden of 
snellere genezing.  Het resultaat tot nu toe is dat er 23 RvB’s zijn opgemaakt en 34 verkopers 
telefonisch zijn benaderd om uit te leggen dat het gebruik van Corona claims ernstige financiële 
gevolgen kan hebben. 
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