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de beste methode om dit te doen. Het valt 
op dat de Europese Commissie en nationale 
autoriteiten zich vooral richten op de poten-
tiële gezondheidsrisico’s door hoge inname 
van vitamines en mineralen. Het probleem 
dat een groot deel van de bevolking onvol-
doende vitamines en mineralen binnenkrijgt 
lijkt genegeerd te worden.
Voor alle vitamines en mineralen zijn er al 
veilige niveaus van inname (Upper Levels 
UL’s) vastgesteld door de EFSA, het Europe-
se wetenschappelijke adviesorgaan. Nu 
moet Europa nog bepalen hoe deze veilige 
ruimte te verdelen tussen inname door ge-
wone voeding, verrijkte voeding en voe-
dingssupplementen. Sommige lidstaten wil-
len de maximale hoeveelheden in voedings-
supplementen het liefst baseren op een 
aantal keer de aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid (ADH’s) van vitamines en minera-
len. Maar de Europese Commissie blijft er-
van overtuigd dat veiligheid het criterium 
moet zijn voor het vaststellen van maximale 
hoeveelheden in voedingssupplementen. 
Daarmee blijft het voorgestelde model van 
de Europese voedingssupplementenorgani-
saties EHPM en ERNA dat gebaseerd is op 
veiligheid en inname van verschillende voe-

voedingssupplementen & regelgeving

wat speelt er in europa?

Efrat Slager, Natuur- & gezondheidsProduc-
ten Nederland, Nijkerk 

Eind 2011 vond in Berlijn een grote confe
rentie plaats over de regelgeving van voe
dingssupplementen in Europa. Er was een 
roep om harmonisatie van regelgeving 
voor voedingssupplementen, maar tevens 
bleek hoe complex en controversieel som
mige zaken zijn. NPN, de Neder landse 
branchevereniging voor voedings
supplementen, was erbij en doet verslag.

De meeste regelgeving over voedingssup-
plementen is vastgelegd in Europese wetge-
ving, net als voor andere voedingsmiddelen 
het geval is. Zogenoemde harmonisatie van 
Europese regelgeving is bevorderlijk voor de 
Europese marktwerking, maar kan voor libe-
rale landen zoals Nederland ook ongunstig 
uitpakken. Veel regelgeving voor voedings-
supplementen is al een aantal jaren gehar-
moniseerd, bijvoorbeeld rond vitamine- en 
mineraalverbindingen die zijn toegestaan in 

voedingssupplementen, etiketteringseisen 
en regels over productveiligheid en -kwali-
teit. Maar voor de toekomst staan ons nog 
meer Europese regels te wachten. 

MaxiMale hoeveelheden Er moe-
ten nog Europese maximale hoeveelheden 
worden vastgesteld voor vitamines en mine-
ralen in voedingssupplementen. Dit blijkt 
een lastige opdracht, omdat er tussen Euro-
pese overheden verschil in visie bestaat over 

Conferentie Berlijn

op 8-9 december vond in Berlijn een europese conferentie plaats over voe-
dingssupplementen en regelgeving in europa. onderwerpen die aan bod kwa-
men waren maximale niveaus voor vitamines en mineralen, gezondheidsclaims 
en de toekomst van botanicals. ruim 200 vertegenwoordigers en experts vanuit 
de europese Commissie en het europees Parlement, eFSa, ministeries van  
verschillende europese lidstaten, nationale wetenschappelijke instanties en  
industrie waren aanwezig. de organisatie was in handen van de duitse branche-
vereniging BBL in samenwerking met europese en wereldwijde voedingssup-
plementenorganisaties. Zie voor programma en impressies van de conferentie: 
https://www.bll.de/veranstaltungen/veranstaltungen-liste/berlin-conferen-
ce-2011/ 
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nicals (kruiden zoals kamille, groene thee, 
Gingko Biloba en Sint-Janskruid) is tijdelijk 
stopgezet door de Europese Commissie. 
Het gaat om 2.000 ingediende gezond-
heidsclaims waarvoor nog onduidelijk is 
hoe deze beoordeeld moeten worden. Er is 
in Europa een discussie gaande over de 
grens tussen botanicals als voedingspro-
duct en (traditioneel kruiden)geneesmiddel. 
Felle tegenstanders van botanicals als voe-
ding, vinden botanicals met een claim erop 
onacceptabel onder de levensmiddelenwet-
geving. Volgens hen moet elke botanical als 
geneesmiddel worden geregistreerd. Een 
dergelijke maatregel is echter in strijd met 
Europese wetgeving en rechtsspraak. Een 
botanical an sich mag zowel in voedingspro-
ducten/supplementen als in geneesmidde-
len voorkomen. Het ligt aan een range van 
aspecten van het gehele product, zoals sa-
menstelling en werking, of het een voe-
dingsproduct/supplement is of een genees-
middel. Het is nog onduidelijk wat er 
precies gaat gebeuren met de beoordeling 
van claims op botanicals. Misschien zal de 
Commissie een nieuw stukje wetgeving hier-
voor maken binnen de regelgeving voor 
claims of voedingssupplementen. De indus-
trie ziet in ieder geval graag dat hier dan ook 
traditioneel gebruik van botanicals wordt 
meegenomen als onderbouwing. Net als dat 
voor traditionele kruidengeneesmiddelen is 
gedaan. Maar ook vanuit de wetenschap, 
door onder meer professor Robert Anton 
van de Universiteit van Straatsburg, wordt 
de waarde van traditioneel gebruik van bota-
nicals benadrukt.

dingsbronnen, zeer geschikt voor het op-
stellen van maxima. Het is nog niet bekend 
wanneer we de maximale hoeveelheden 
kunnen verwachten. Tot die tijd blijft er ver-
schil bestaan in de normen tussen Europese 
lidstaten. 

GezondheidsclaiMs Op 5 december 
2011 heeft de Europese Commissie inge-
stemd met een wet die aangeeft welke ge-
zondheidsclaims op voeding en voedings-
stoffen worden toegelaten. Het ziet ernaar 
uit dat een groot deel van de voedingssup-
plementen in de toekomst geen informatie 
meer bevat over wat het voor de gezondheid 
doet. De wet waarmee de Europese Com-
missie heeft ingestemd bevat ruim 200 ge-
zondheidsclaims. Terwijl er enkele duizen-
den claims door de EFSA zijn beoordeeld. 
Volgens Eurocommissaris Basil Mathiouda-
kis is bescherming van de consument tegen 
misleiding een belangrijke drijfveer voor het 
maken van wetgeving over gezondheids-
claims. Hoewel iedereen het een goede zaak 
vindt dat het kaf van het koren wordt  
gescheiden als het gaat om gezondheids-
aanprijzingen die in reclame en op verpak-
kingen worden gebruikt, is de voedingssup-
plementenindustrie bang dat de wetgeving 
met deze uitkomst te ver doorschiet.
De toegelaten gezondheidsclaims gaan 
voornamelijk over vitamines en mineralen, 
voedingsstoffen die zeer goed zijn onder-
zocht en al jaren worden gebruikt. Voor an-
dere voedingsstoffen zien we nauwelijks 
toegelaten claims terug. Het effect van prui-
men op de stoelgang is afgekeurd, net als 

meer nieuwe toepassingen zoals luteïne 
voor de ooggezondheid. Dit laat al zien hoe 
moeilijk het is om toelating te krijgen.

KritieK op beoordelinG Op de be-
oordeling door de EFSA is veel kritiek geko-
men. Niet alleen vanuit de industrie, ook 
vanuit de wetenschappelijke wereld zijn er 
geluiden dat een ander beoordelingsmodel 
wenselijk is. Het gaat over de manier waar-
op je effecten van voeding kunt meten en 
aantonen. Professor Hans Konrad Biesalski 
van de Universiteit van Hohenheim gaf aan 
dat een farmaceutisch model, zoals de EFSA 
dat gebruikt voor het beoordelen van voe-
dingseffecten, grote beperkingen kent. Het 
past niet bij voeding en gaat te ver voor een 
wetgeving die bedoeld is voor producten 
voor gezonde mensen. De effecten van voe-
ding zijn genuanceerd en pas op langere 
termijn zichtbaar. De EFSA zou meer reke-
ning moeten houden met de complexiteit 
van voedingsonderzoek. In de beoordeling 
van gezondheidseffecten van voeding zou 
alle huidige kennis die we hebben, meege-
nomen moeten worden en geclassificeerd. 
Ook werd er gepleit voor het toelaten van 
waarschijnlijke claims.

botanicals De beoordeling van ge-
zondheidsclaims over de effecten van bota-

informatie

Bezoek http://kiesvoorietsextra.nl voor in-
formatie over ingrediënten van voedings-
supplementen en de werking ervan. denk 
aan vitamines, mineralen, cranberry, knof-
look, visolie, glucosamine en probiotica. 

nPn

nPn is de branchevereniging voor bedrijven 
die gezondheidsproducten, zoals voedings-
supplementen, vitamine- en kruidenprepa-
raten in nederland op de markt brengen. 
nPn vertegenwoordigt bedrijven door de 
hele keten, van grondstofleverancier tot 
distributeur. www.npninfo.nl 
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