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  Commissie open-
de de in mei 2006 een publieke con-
sultatie met vragen over de maxima
van vitamines en mineralen in sup-
plementen en verrijkte voeding. De
wet schrijft voor beide categorieën
levensmiddelen maxima voor, maar
getalswaarden moeten nog worden
bepaald. De wetgeving voor voedings-
supplementen (1) werd in 2002 aan-
genomen en die voor verrijking (2) in
oktober van dit jaar. In beide gevallen
gaat het om zogeheten raamwerkwet-

geving waarin de principes zijn vast-
gelegd, maar niet de details, zoals
maximale gehaltes aan vitamines en
mineralen. Er wordt een stevig debat
verwacht als hierover het voorstel van
de Europese Commissie wordt gepu-
bliceerd (naar verwachting begin
2007), omdat de praktijk in Europa
op dit gebied erg verschilt. Om deze
reden was het dan ook zinnig om in
Nederland de meningen uit te wisse-
len. Nederland kent samen met het
Verenigd Koninkrijk en Zweden een

liberaal beleid voor supplementen.
Tijdens de workshop presenteerde

Patrick Coppens, secretaris-generaal
van European Responsible Nutrition
Alliance (ERNA), de wettelijke basis
voor maximum niveaus van vitamines
en mineralen in voedingssupplemen-
ten en verrijkte voeding. Hij belichtte
de jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Unie waarin
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Wetgeving

naar voren komt dat het niet is geac-
cepteerd dat lidstaten maxima baseren
op de voedingskundige behoefte met
als maatstaf de Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid (ADH). In Duitsland
werd bijvoorbeeld jarenlang de vuist-
regel van drie maal de ADH als maxi-

mum gehanteerd. Bij het vaststellen
van maxima moet aan het veiligheids-
principe worden gehouden, dat is
vastgelegd in beide stukken wetgeving
van de Europese Unie. Ook besprak
hij het principe van ‘wederzijdse
erkenning’ en de invloed daarvan op
de handelingsvrijheid van de lidstaten
van de EU. Wederzijdse erkenning
betekent dat een product dat legaal op

de markt is in een lidstaat slechts in
uitzonderlijke situaties kan worden
geweerd in een andere lidstaat. Ook
dit oude principe, vastgelegd in het
Europees Verdrag artikel 28, wordt
inmiddels ondersteund door veel
jurisprudentie. Zo blijkt hieruit dat
een veelvoud van de ADH geen
onderscheid vormt tussen levens-
middel en geneesmiddel.

Peter van Doorn, directeur regulato-
ry affairs van MCO Health en
bestuurslid van NPN, ging vervolgens
in op wat de industrie kenbaar heeft
gemaakt aan de Europese Commissie.
Zo vinden de vertegenwoordigers van
de industrie het in principe niet nodig
om maxima vast te stellen voor nutri-
ënten waarvan het risico op ongewen-
ste effecten extreem laag of afwezig is.
Dit geldt nu volgens de Nederlandse
wet. De vraag of er aparte maxima
voor verrijkte producten en supple-
menten moeten worden vastgesteld,
wordt door velen positief beant-
woord. Hierbij zou dan voor een case-
by-case-benadering moeten worden
gekozen voor nutriënten waarbij spra-
ke is van een feitelijke noodzaak tot
verdeling van de vrije ruimte. Aparte
maxima voor kinderen worden wen-
selijk geacht, maar een probleem
daarbij is dat er weinig consumptiege-
gevens bekend zijn voor kinderen.

Rekenmodel    Astrid Kruizinga,
voedingskundige van TNO Kwaliteit
van Leven, presenteerde het risicoma-
nagement-model van ERNA en
EHPM (European Federation of Asso-
ciations of Health Product Manufac-
turers) (3). Het model verdeelt micro-
nutriënten, op basis van potentieel
risico op een te hoge inname, in drie
groepen. Daarbij gaat het erom dat de
aanvaardbare veilige bovengrenzen
(UL’s), zoals die door de European
Food Safety Authority (EFSA) zijn
vastgesteld, zouden worden over-
schreden. In de eerste groep zitten
nutriënten zonder bewijs voor risico.
De tweede groep bestaat uit nutriën-
ten met een laag risico op overschrij-
ding van het veilige niveau. En de der-

de groep bevat nutriënten met een
potentieel risico op het overschrijden
van het veilige niveau.

Per groep zijn de te nemen risico-
maatregelen besproken. Voor de eerste
groep zouden er geen maatregelen
nodig zijn, maar TNO geeft aan hier
wel een voorzorgsprincipe voor te
willen hanteren. Voor nutriënten met
een laag risico op overschrijding kan
een maximum worden berekend met
een eenvoudige formule. Hierin kan
de aanvaardbare bovengrens, de inne-
ming via de voeding en water, en een
correctie voor mogelijke toename van
inneming (onder meer door verrijkte
voeding) worden meegenomen. Voor
de derde groep nutriënten kan het
beste case-by-case een maximum
worden vastgesteld. Hiervoor zou vol-
gens TNO de systematiek verder moe-
ten worden uitgewerkt.

Met Poolse consumptiegegevens is
een eerste aanzet gegeven voor sensiti-
viteitstesten van het model. TNO con-
cludeert dat het EHPM/ERNA-model
bruikbaar is voor het vaststellen van
maximale doseringen in supplemen-
ten.

Discussie maxima   Tijdens de dis-
cussie is ingegaan op de bruikbaar-
heid van het gepresenteerde model bij
het vaststellen van maxima. In theorie
lijkt het onderling afstemmen van
maxima voor voedingssupplementen
en verrijkte voeding ingewikkeld.
Toen er praktisch over werd gespro-
ken, bleek echter dat slechts een klein
aantal nutriënten wordt gebruikt om
te verrijken en dat relatief weinig pro-
ducten zich lenen voor verrijking. Het
verrijken van levensmiddelen is niet
alleen afhankelijk van wat mag en kan
vanuit het oogpunt van veiligheid,
maar er wordt ook gekeken naar
mogelijkheden met betrekking tot de
productie, de smaak en de kostprijs-
verhogende effecten. Deze overwegin-
gen bepalen meestal dat de hoeveel-
heid micronutriënten die worden toe-
gevoegd aan levensmiddelen relatief
laag zijn en vaak niet in de buurt van
de bovengrenzen komen. Ook bij sup-

Relatief weinig producten lenen zich

voor verrijking

Brancheorganisatie
NPN, Natuur- & gezondheidsProducten Nederland, is de

brancheorganisatie van bedrijven die gezondheidspro-
ducten in Nederland op de markt brengen. Zij zet zich er
voor in dat het bedrijfsleven en de consument over een
verantwoord aanbod van goede, veilige gezondheidspro-
ducten kan beschikken en pleit voor een liberale wetge-
ving. Het EHPM/ERNA-model is bij het NPN bureau op te
vragen via info@npninfo.nl.
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plementen zijn er technische beper-
kingen, maar ook kostenoverwegin-
gen spelen een rol.

Voor een beperkt aantal nutriënten
in de voeding blijkt er weinig vrije
ruimte tussen de hoge inname (97,5
percentiel) en de aanvaardbare boven-
grens en is een veiligheidsdiscussie
relevant. Bij een dergelijke risico-
inschatting moeten zowel maxima
voor supplementen als voor verrijking
worden meegenomen. Aan de andere
kant is opgemerkt dat een te terug-
houdende manier van vaststellen van
maxima, tot gevolg heeft dat moge-
lijkheden om tekorten in de voeding
te corrigeren, worden beperkt.

Doseringen    De discussie ging ook
over de al vastgestelde maxima voor
supplementen. Deze gelden per dag-
dosering, ongeacht of dit één of meer-
dere tabletten betreft. Het kan echter
voorkomen dat consumenten ver-
schillende supplementen naast elkaar
gebruiken. De vraag is hoe dan met
maxima om te gaan. Is dit de verant-
woordelijkheid van consumenten, die
gebruik maken van een goede etiket-
tering of moet de vrije ruimte worden
verdeeld onder de verschillende pro-
ducten die op de markt zijn? Ook
moeten bij dit vraagstuk de risico’s
worden bekeken bij overschrijding

van de veilige bovengrens. Wat is de
ernst van het effect?

Hierbij ging de aandacht ook uit
naar gevoelige groepen. Het is van
belang dat deze eerst worden geïdenti-
ficeerd, maar in de praktijk zullen dit
vooral de kinderen zijn. Er werd
geconcludeerd dat naast een set maxi-
ma voor volwassenen er voor kinde-
ren aparte maxima zouden moeten
worden vastgesteld.

Europees    Ook werd de vraag
gesteld of het EHPM/ERNA-model
met het model van het RIVM, waar-
mee maxima voor verrijking worden
bepaald, te verenigen is (4). Het
RIVM-model is ontworpen voor toe-
passing in Nederland. Maxima zullen
echter moeten worden vastgesteld
voor heel Europa. Of het RIVM-
model toepasbaar is op Europees
niveau zal nog moeten blijken. Elk
Europees land heeft zijn eigen voe-
dingsmonitoringsysteem. Daarnaast
zijn er maar zeer beperkte gegevens
over de inname via verrijkte voeding
en voedingssupplementen. Dergelijke
innamegegevens zijn wel nodig als
input voor verrijkingsmodellen. Er zal
dus moeten worden bekeken in hoe-
verre de modellen op basis van de
huidige beschikbare data op Europees
niveau kunnen worden toegepast.
Hierbij kwam aan de orde dat slechts
voor een klein aantal nutriënten dui-
delijke afstemming nodig is en wel
voor vitamine A, vitamine D en foli-
umzuur. Dagvoorzitter Gerrit Koe-
nen, die in zijn loopbaan zowel bij het
ministerie van VWS als bij de Voedsel
en Waren Autoriteit werkzaam is
geweest, riep op om beide modellen
op elkaar af te stemmen.

De conclusie van de workshop is dat
het besproken EHPM/ERNA-model
voor het vaststellen van maxima voor
vitamines en mineralen in voedings-
supplementen een werkbaar instru-
ment biedt. Het kan als uitgangspunt
dienen. Het ministerie van VWS geeft
aan dat het model goed bruikbaar is
als duidelijk wordt wat de verdeling is
van de ruimte tussen voedingssupple-
menten en verrijkte voeding. Wat de
mogelijkheden zijn van ingrediënten
voor verrijking en/of suppletie is een
beleidsmatige keuze. Daarna kunnen
de risicomanagementmodellen voor
het vaststellen van maxima bij verrij-
king en suppletie goed worden inge-
vuld. Er is een wens uitgesproken om
het vraagstuk over de maxima niet
dogmatisch, maar pragmatisch aan te
pakken. Verwacht wordt dat in Neder-
land de overheid en de belanghebben-

den wel een oplossing vinden. Daar-
naast wil men graag het model voor
verrijking en het model voor voe-
dingssupplementen op elkaar afstem-
men. De wetgeving is bedoeld voor
heel Europa waardoor het nog een
grote inspanning zal vergen om tot
een oplossing te komen die in alle 
landen kan worden geaccep-
teerd.
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