
12 VOEDING NU | MAART 2005 | NUMMER 3

Wetgeving

 heeft in het 
Warenwetbesluit Toevoeging

microvoedingsstoffen aan levensmid-
delen geregeld dat bepaalde vitamines
en mineralen aan levensmiddelen
mogen worden toegevoegd, mits ze
niet als hoofddoel het leveren van
deze voedingsstoffen hebben.

Voor vitamine A en D, foliumzuur,
seleen, koper en zink geldt een uit-
zondering. Ze mogen alleen worden
toegevoegd aan levensmiddelen als
het gaat om een zogenoemd substitu-
tieproduct of ter restauratie. In het
eerste geval kan het gaan om de toe-
voeging van een microvoedingsstof
aan een levensmiddel dat ter vervan-
ging is gekomen van een ander voe-

dingsmiddel. Denk dan aan de verrij-
king met vitamine A of D van marga-
rine die in plaats is gekomen van
(echte) boter. In het tweede geval kan
het gaan om de aanvulling met
microvoedingsstoffen, die bijvoor-
beeld door de industriële bewerking
van levensmiddelen zijn verloren
gegaan: het aanvullen met voedings-
stoffen tot het oorspronkelijke niveau.
Daar kwam volgens het warenwetbe-

sluit nog bij dat het ‘verrijkte’ voe-
dingsmiddel niet schadelijk mag zijn
voor de volksgezondheid. En ten
tweede dat het zou moeten voorzien
in de daadwerkelijke ‘voedingskundi-
ge behoefte’ van de Nederlandse

bevolking. Met andere woorden, er
zou moeten worden aangetoond dat
de toegevoegde microvoedingsstof in
de aangevulde hoeveelheid nodig is
voor ons aller gezondheid. Echter, het
Europese Hof constateert nu in zijn
arrest van 2 december 2004 dat elders
in Europa voedingsmiddelen met de
onderhavige (toegevoegde) microvoe-
dingsstoffen al wel mogen worden
verhandeld, terwijl Nederland ze ver-
biedt. En dat is in strijd met een fun-
damenteel beginsel, namelijk het vrije
verkeer van goederen en diensten.

De verschillende landen van Europa
mogen er wel een ander beleid op
nahouden als ze denken dat ze daar-

Arrest Europese Hof van Justitie

Het Nederlandse beleid van voedselver
Tot nu toe heeft de Nederlandse wetgever de verkoop van verrijkte levensmiddelen met vitamine

A en D, foliumzuur, seleen, koper en zink in Nederland op enkele uitzonderingen na verboden. In

een aantal andere Europese landen was verhandeling van dit soort producten wel mogelijk. Een

aantal bedrijven is tegen deze ‘ongelijke’ behandeling van hun producten door Nederland in het

geweer gekomen. Het heeft geresulteerd in een arrest van het Europese Hof van Justitie in

Luxemburg met gevolgen voor het Nederlandse beleid.
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mee de gezondheid van hun burgers
een betere bescherming bieden. In het
geval van de verrijking van voedings-
middelen met vitamine A en D, foli-
umzuur, seleen, koper of zink heeft de
Nederlandse wetgever bij het maken
van de wet bedacht dat de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid nogal dicht bij
de aanvaardbare maximale veilige
bovengrens van inname van deze
microvoedingsstoffen ligt. Hierdoor is
de zogenoemde ruimte die er voor
een microvoedingsstof is, klein. Met
andere woorden, het gevaar zou kun-
nen bestaan dat mensen er te snel te
veel van binnenkrijgen. Mede door
bestaande wetenschappelijke onzeker-
heden over de inname van deze stof-
fen, is in Nederland uit voorzorg
besloten er restrictief mee om te gaan.

Beperkingen    Een aantal bedrijven
heeft zich door de Nederlandse regels
beperkt gevoeld. Zo wilde de firma
Kellogg’s foliumzuur toevoegen aan
zijn ontbijtgranen, maar dat was vol-
gens de Nederlandse Warenwet niet
mogelijk. Het Hof heeft nu geoor-
deeld dat bij de beoordeling van dit
soort gevallen, in voldoende mate
moet zijn onderzocht en wetenschap-
pelijk onderbouwd, dat er al dan niet
een reëel gevaar voor de volksgezond-
heid ontstaat als bepaalde microvoe-
dingsstoffen aan voedingsmiddelen
worden toegevoegd. Kortom, krijgen
de Nederlanders te veel foliumzuur
binnen als deze in de ontbijtgranen
van een bepaalde producent zitten?
Het ontstaan van een reëel gevaar
voor de volksgezondheid zou als
argument tegen toelating kunnen die-
nen, maar een verbod kan alleen van
kracht worden als er een op weten-
schappelijke gegevens gebaseerde eva-
luatie is overlegd.

Veilige ruimte    Vanuit het princi-
pe van het vrije verkeer van goederen
en diensten in Europa moet Neder-
land nu producten op de markt toela-
ten die elders worden toegestaan. Het
bedrijf dat een nieuwe aanvraag doet,
zal aan de overheid onder meer moe-
ten aangeven om wat voor product
het gaat, wat de doelgroep is, wat de
verwachte verkoop is en of het een
substitutieproduct is. De overheid
oordeelt uiteindelijk over het risico
dat de handel met zich meebrengt.

Bas van der Heide, beleidsmedewer-
ker van het ministerie van VWS, die
de zaak van het Europese Hof
namens Nederland inhoudelijk
behandelde, vindt dat het arrest de
discussie over de verrijking van voe-
dingsmiddelen met vitamines en
mineralen in Europa verheldert. ‘We
kunnen ons bij een verbod niet meer
beroepen op de voedingskundige
noodzaak van bepaalde voedingsstof-
fen’, zegt hij. ‘We moeten nu van geval
tot geval bekijken welke gevaren er
aan verrijkte producten kunnen kle-
ven. Dit betekent dat we hierbij
gebruik moeten maken van voedsel-
consumptiegegevens en in sommige
gevallen moeten gaan modelleren.
Het arrest heeft ook de consequentie
dat als de (veilige) ruimte voor een
bepaalde voedingsstof eenmaal
gebruikt is door een product van een
bepaald bedrijf, de deuren voor ande-
ren gesloten moeten blijven: wie het
eerst komt, die het eerst maalt. De
aanvaardbare bovengrens van inne-
ming van de voedingsstoffen waar-
mee wordt verrijkt, mag in de bevol-
king niet worden overschreden.’

Van der Heide tekent aan dat de
gevolgen van het arrest tijdelijk zijn
omdat binnen de Europese Unie naar
een harmonisatie van de wetgeving
voor verrijking wordt toegewerkt. Het

is de verwachting dat de regels dit jaar
afkomen, waarna nog tijd nodig is om
precies af te spreken voor welke vita-
mines en mineralen beperkingen
nodig zijn. Vanaf 1 augustus dit jaar
moeten voedingssupplementen met
vitamines en mineralen voldoen aan
de Europese Richtlijn. Het is de ver-
wachting dat voor deze supplementen
dit jaar of volgend jaar regels worden

voorgesteld voor maximumgehaltes
voor vitamines en mineralen. En voor
2006, 2007 of 2008 - zo gaat dat in
Europa - zouden de regels voor ver-
rijkte levensmiddelen er moeten zijn.
‘Het is niet eenvoudig om alle landen
op één lijn te krijgen’, aldus Van der
Heide. ‘Zo zijn er nu landen die hoge
gehaltes vitamines in weinig voe-
dingsmiddelen toestaan en landen die

‘Door het arrest komen industrie en

overheid dichter bij elkaar’

Tot nu toe was de toevoeging van extra foliumzuur aan ontbijtgranen,

zoals in dit Britse product, in Nederland niet toegestaan.

selverrijking soepeler
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weinig in veel toestaan. Duitsland
staat verrijking met jodium via zout
in alle industrieel verwerkte produc-
ten toe, terwijl wij de extra toevoe-
ging beperken tot zout in brood,
broodvervangers en gepekelde vlees-
waren. Over dit soort zaken moet
overeenstemming komen.’

Afspraken    Van der Heide ver-
wacht dat bedrijven en de overheid
vrijwillig afspraken blijven maken
over de mate waarin in Nederland
producten worden verrijkt met vita-
mines en mineralen, waarvoor er
voorzichtigheid in verband met de
maximale veilige bovengrens is gebo-
den. Toch is hij nog enigszins bezorgd
over de consequenties van het arrest
voor het beleid. ‘We hebben minder
dan voorheen de mogelijkheid om
ten aanzien van de genoemde vitami-
nes en mineralen een eigen beleid te
voeren in Nederland. We hebben nu
bijvoorbeeld een beleid om vrouwen

met een kinderwens zover te krijgen
dat zij extra foliumzuur innemen
vóór en tijdens de zwangerschap. Het
kan best zijn dat we willen besluiten
om foliumzuur in levensmiddelen te
verwerken die deze doelgroep vaak
gebruikt, bijvoorbeeld om hen nog
beter te voorzien van een voldoende
inname, indien het via supplementen
niet werkt. Stel dat we ruimte claimen
op een bepaald terrein, dan houdt het
voor anderen al weer op. Zo zullen
sommige bedrijven achter het net
gaan vissen. Aan de andere kant kun-
nen bedrijven nu proactief ruimte
gaan claimen waarmee voor ons de
mogelijkheid verloren gaat om nog
iets te kiezen waarmee een brede
groep bereikt wordt.’

Gelijk speelveld   Volgens de voe-
dingskundige van het ontbijtgranenbe-

drijf Kellogg’s, Toine Hulshof, gaat het
met het Nederlandse verrijkingsbeleid
door het arrest nu de goede kant op.
Hij is tevreden over de versoepeling
van het beleid. Zijn bedrijf kreeg in het
begin van de jaren negentig, samen
met een aantal andere bedrijven, te
maken met de beperkingen van het
Nederlandse beleid. ‘Door het arrest
komen de industrie en de overheid
dichter bij elkaar’, vindt Hulshof. ‘Een
bedrijf kan een aanvraag indienen, ter-
wijl de overheid bij een afwijzing van
de aanvraag in een duidelijke analyse
moet aangeven wat de werkelijke geva-
ren van een verrijkt product zijn.’

Hij schat in dat de nieuwe geharmo-
niseerde Europese wetgeving niet sterk
zal afwijken van de rechtspraak die nu
is gedaan. ‘We hebben te maken met
het hoogste gerechtshof van Europa
dat door de Europese Commissie is
ingeschakeld om in deze zaak een uit-
spraak te doen. Ik kan me niet voor-
stellen dat in de ontwerpen van de

nieuwe wetgeving aan dit arrest wordt
voorbijgegaan. Voor een aantal vitami-
nes zullen ook de nieuwe regels strik-
ter worden toegepast, bijvoorbeeld
voor vitamine D.’

Het arrest heeft geen directe conse-
quenties voor de producten die
Kellogg’s al op de markt brengt. ‘Wij
verrijken met beleid. Wij kijken naar
de inname van consumenten en letten
bijvoorbeeld op de hoeveelheid ener-
gie die onze ontbijtproducten leveren
in relatie tot de behoefte aan minera-
len of vitamines. Nu de regelgeving
duidelijker wordt, is het belangrijk dat
producenten die verrijken, dit even-
eens met beleid doen om de consu-
ment goed te bedienen’, aldus Hulshof.

Paternalistisch    Ook Jaap
Schrijver, die als manager warenwet-
telijke zaken voor Numico werkt,

juicht de versoepeling van de regelge-
ving in het Nederlandse beleid toe.
‘Na vele jaren komt er eindelijk een
historisch einde aan het overbodig
Nederlands paternalistisch criterium
van voedingskundige noodzaak (aan
te tonen door de aanvrager) voor het
vrijwillig toevoegen van microvoe-
dingsstoffen aan levensmiddelen’,
reageert hij. Hij wijst erop dat de uit-
spraak van het Europese Hof - hoewel
daarover in het arrest niet wordt
gerept - ook betrekking heeft op de
toevoeging van vrije aminozuren aan
producten. ‘Een groot voordeel van
de uitspraak van het Hof voor de voe-
dingsmiddelenindustrie is de moge-
lijkheid om voor alle 25 lidstaten met
slechts één receptuur te werken.
Daarnaast stimuleert de “versoepe-
ling” van de Nederlandse wetgeving
de innovatie en de mogelijkheden van
de voedingsmiddelenindustrie om, op
Europees en nationaal niveau, een bij-
drage te leveren aan een verbetering
van de inneming van de bevolking
van microvoedingsstoffen door (spe-
cifieke) bevolkingsgroepen. Hoe
Nederlanders zich met gebruikelijke
voedingsmiddelen gezond kunnen
voeden, staat in de Richtlijnen Goede
Voeding. In principe is het dan ook
niet nodig om verrijkte voedingsmid-
delen te gebruiken. Maar wie eet er
nu eigenlijk dagelijks volgens die goed
bedoelde richtlijnen?’

Aan de andere kant vindt Schrijver
dat bedrijven verrijkte voedingsmidde-
len of supplementen niet moeten zien
als een ‘goedkoop’ promotiemiddel van
de eigen omzet. Er zou volgens hem
wel een aantoonbaar of op zijn minst
aannemelijk gezondheidsvoordeel voor
de consument moeten zijn. ‘Het is niet
de bedoeling dat de consument zijn
geld weggooit door overbodig extra
microvoedingsstoffen te kopen. Het is
te hopen dat de uitspraak van het Hof
in dat opzicht een positieve bijdra-
ge levert en als stimulans werkt’,
aldus Schrijver.

‘Wie eet er nu eigenlijk dagelijks volgens die goed

bedoelde Richtlijnen Goede Voeding?’


