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Vrijstelling voor foliumzuur en vitamine D, niet voor vitamine A

Producten veilig verrijken met microvoedingsstoffen
Bepaalde microvoedingsstoffen (vitamine A en D, synthetisch foliumzuur, seleen, koper en zink ) 

mogen in Nederland niet zomaar aan een product worden toegevoegd. In januari 2007 is de nieu-

we warenwetregeling Vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen van 

kracht geworden (1). Deze nationale vrijstelling blijft van kracht tot er in de Europese wetgeving 

nieuwe maximale verrijkingsniveaus voor microvoedingsstoffen zijn vastgesteld.

	 	 in	nederland is in het  
 Warenwetbesluit Toevoeging 
micro-voedingsstoffen aan levens-
middelen bepaald dat verrijking van 
levensmiddelen met vitamine A en 
D, synthetisch foliumzuur, seleen, 
koper en zink niet is toegestaan (2). 
De reden hiervoor is de geringe marge 
tussen de aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid (ADH) en het aanvaardbare 
maximum niveau van inneming (UL), 
in combinatie met het gebrek aan een 
voedingskundige noodzaak. Alleen in 
het geval van een substitutieproduct 
of restauratie mogen deze zes micro-
voedingsstoffen worden toegevoegd. 
In december 2004 oordeelde het Euro-
pese Hof dat het op de Nederlandse 
markt verbieden van producten die 
verrijkt zijn met een van deze zes 
microvoedingsstoffen, terwijl deze 
producten elders in Europa wel ver-
handeld mogen worden, in strijd is 

met het vrije verkeer van goederen en 
diensten, een fundamenteel beginsel 
van de Europese Unie (3). Het weren 
van verrijkte producten van de markt 
in een lidstaat kan namelijk alleen 
als er een (wetenschappelijk onder-
bouwd) reëel gevaar voor de volksge-
zondheid is.

Als reactie op deze uitspraak heeft 
Nederland zijn beleid aangepast. Bij de 
bekendmaking daarvan in de Staats-
courant van 8 maart 2005(4) heeft de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport aangegeven onder welke 
voorschriften ontheffing zal worden 
verleend, volgens artikel 5 van het 
Warenwetbesluit Toevoeging microvoe-
dingsstoffen aan levensmiddelen. Na 
deze bekendmaking zijn verschillende 
ontheffingsverzoeken ingediend bij 
het ministerie van VWS. In de meeste 
gevallen ging het om verrijking met 
foliumzuur, maar ook voor verrijking 
met vitamine D en vitamine A zijn 
ontheffingsverzoeken ingediend. 

Ontheffing    Het RIVM werd 
gevraagd om voor elk van deze ont-
heffingsverzoeken te berekenen of er 
risico op overschrijding van de UL 
zou ontstaan bij toelating van het pro-
duct. Hierbij werd in eerste instantie 
de zogeheten productcategoriebenade-
ring gebruikt en werden de aanvragen 
behandeld op volgorde van binnen-
komst. Een ontheffingsverzoek van 
bijvoorbeeld een fabrikant van ont-

bijtgranen voor verrijking met folium-
zuur werd alleen gehonoreerd als uit 
de berekeningen bleek dat toevoeging 
van dit gehalte foliumzuur aan alle 
op de Nederlandse markt verkrijgbare 
ontbijtgranen, geen risico op over-
schrijding van de veilige bovengrens 
van inneming zou geven. Deze pro-
ductcategoriebenadering resulteerde 
in een theoretische conclusie dat er na 
verrijking van 4 productencategorieën 
met foliumzuur geen ruimte meer 
zou zijn voor extra verrijking, terwijl 
dat in de praktijk niet realistisch leek. 
Ook leidde deze methode tot lange 
wachttijden en administratieve lasten 
bij het bedrijfsleven. De Minister van 
VWS heeft daarom aan het RIVM 
gevraagd een andere methode te ont-
wikkelen om te beoordelen of en met 
welk gehalte veilig verrijkt zou kunnen 
worden. Ook gaf de minister hierbij 
aan dat het om een tijdelijke situatie 
gaat, omdat in de nabije toekomst 
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Lightproducten en verrijking
Op grond van het rekenmodel zouden light-producten 
vanwege hun energiedichtheid minder toegevoegde 
microvoedingsstof per gewichtseenheid mogen bevat-
ten dan de energiedichtere tegenhangers van een soort-
gelijk product. Dit werd gezien de obesitastrend en het 
gezonde imago van deze lightproducten als ongewenst 
beschouwd. Er is besloten om voor lightproducten een 
uitzondering te maken en voor deze producten hetzelfde 
verrijkingsniveau toe te staan als voor hun energiedich-
tere equivalenten.
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Voorheen was het in Nederland niet toegestaan 

ontbijtgranen met foliumzuur te verrijken.
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microvoedingsstoffen

Europese maximale verrijkingsni-
veaus zullen worden vastgesteld. Dit 
heeft uiteindelijk geresulteerd in het 
rekenmodel dat in dit artikel wordt 
beschreven.

    
RIVM-rekenmodel    Het RIVM 
heeft op basis van in de wetenschap-
pelijke literatuur beschikbare model-
len (5-8) een rekenmodel specifiek 
voor de Nederlandse situatie ontwik-
keld. Dit model is uitgebreid beschre-
ven in een artikel van Kloosterman en 
collega’s en zal hieronder kort worden 
beschreven (9). Met dit model kan het 
maximale verrijkingsniveau dat nog 
veilig is per product worden berekend 
(uitgedrukt per 100 kilocalorieën).

Risicoschatting    Het RIVM-model 
is toegepast voor drie microvoedings-
stoffen, te weten foliumzuur, vitamine 
A en vitamine D. In tabel 1 zijn de 
berekende maximaal veilige gehalten 
voor toevoeging van foliumzuur, vita-
mine A en vitamine D per 100 kiloca-
lorieën voor de meest gevoelige leef-

tijdsgroepen weergegeven (kinderen 
en volwassenen apart). De berekende 
maximaal veilige gehalten voor de 
overige leeftijdsgroepen zijn te vinden 
in het originele artikel van Klooster-
man et al (9).

Risicomanagement    Na de risico-
schatting werd in de risicomanage-
mentstap het berekende maximaal 
veilige gehalte voor verrijking geëva-
lueerd. Het rekenmodel en de uitkom-
sten werden vervolgens in het Regulier 
Overleg Warenwet (ROW) besproken 
met belanghebbenden uit onder 
andere de levensmiddelenindustrie, 
de retail, consumentenorganisaties, de 
wetenschap (bijvoorbeeld de Gezond-
heidsraad), het Voedingscentrum, de 
Voedsel- en Waren Autoriteit en even-
tuele andere belanghebbenden. Ook 
de risicoschattingen voor een maxi-
maal veilig gehalte voor verrijking met 
foliumzuur, vitamine A en D zijn hier 
besproken. In het ROW werden de 
volgende punten naar voren gebracht:
– De maximaal aanvaardbare boven-
grens van inneming voor foliumzuur 
is gebaseerd op de maskering van vita-
mine B12-deficientie door synthetisch 
foliumzuur. De maximaal aanvaard-
bare bovengrens voor kinderen is 
geëxtrapoleerd uit de bovengrens voor 
volwassenen op basis van lichaams-
gewicht. Er is steeds meer discussie 
of de maskering van vitamine B12-
deficiëntie een juist gezondheidseffect 
is om de UL voor foliumzuur, met 
name voor kinderen, van af te leiden. 
Tijdens de evaluatie werd veronder-
steld dat deze extrapolatie leidt tot 
een te conservatieve bovengrens voor 
kinderen, en daarom is bij het vaststel-
len van het veilige gehalte foliumzuur 
voor een vrijstelling alleen rekening 
gehouden met de berekeningen voor 
volwassenen.

– De fractie van de energie-inneming 
die in de toekomst verrijkt zou kun-
nen worden (15%) werd, gezien het 

Risicoschatting Risicomanagement

MSFL =
(UL – (CI95 + SI))

((EI95/100)*PFFn)
}

Evaluatie Toegestaan
verrijkingsgehalte

Afbeelding 1: Reken-

formule RIVM-model: 

de modelparameters

MSFL: Maximaal niveau voor veilige verrijking per 100 kilocalorieën

CI95 en EI95: Gegevens uit de Nederlandse voedselconsumptiepei-

lingen zijn gebruikt voor de berekening van het 95ste percentiel van 

de gebruikelijke innemingverdeling van een microvoedingsstof uit de 

achtergrondvoeding (CI95) en het 95ste percentiel van de gebruikelijke 

energie-innemingverdeling (EI95). Beide berekeningen zijn gedaan voor 

verschillende leeftijdsgroepen.

SI: De gegevens over inneming van microvoedingsstoffen uit voedings-

supplementen zijn schaars. Op basis van de inneming gerapporteerd door 

jongvolwassenen in de Voedselconsumptiepeiling 2003, de inneming bij 

jonge kinderen in het Voedingsstoffen Inname Onderzoek 2002 (VIO) en 

een databestand van de Consumentenbond met gegevens over voedings-

supplementen beschikbaar op de Nederlandse markt (in 2005) zijn een 

laag en een realistisch hoog scenario van inneming van microvoedings-

stoffen uit voedingssupplementen geschat (SI). 

UL: De maximaal aanvaardbare bovengrenzen van inneming (UL) die 

voor Europa zijn vastgesteld door SCF/NDA (Scientific Committee on 

Food/Panel on Nutrition, Dietetic products and Allergies) zijn gebruikt. 

Deze bovengrenzen zijn leeftijdspecifiek en in een aantal gevallen ook 

geslachtspecifiek.

PFFn: Het gedeelte van de totale energie-inneming dat verrijkt zou 

kunnen worden (niet alle producten kunnen verrijkt worden, denk bij-

voorbeeld aan verse groenten en vers vlees) en ook daadwerkelijk in 

de toekomst verrijkt zal worden (PFFn) is moeilijk te schatten. Ook in 

landen waar al sinds lange tijd vrijwillige verrijking met bepaalde micro-

voedingsstoffen is toegestaan zijn deze gegevens nauwelijks aanwezig. 

Rasmussen et al. schatten het gedeelte dat verrijkt zou kunnen worden 

op 50% en het gedeelte daarvan dat daadwerkelijk verrijkt zal worden 

ook op 50%. Dit resulteert in een fractie (op energiebasis) die verrijkt 

kan worden van 25% (50% * 50%). Aangezien in Nederland een groot 

deel van de energie-inneming door het traditionele diner (aardappels, 

groenten, vlees) geleverd wordt en met het oog op het tijdelijke karakter 

van deze regelgeving in Nederland (totdat er Europese regelgeving van 

kracht is) is besloten om een minder conservatieve schatting te gebrui-

ken. Het percentage dat verrijkt kan worden is geschat op 30% en het 

gedeelte daarvan dat in de toekomst daadwerkelijk verrijkt zàl worden 

is geschat op 50%. Dit leidt tot een fractie (op energiebasis) die verrijkt 

kan worden van 15% (30% * 50%).
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tijdelijke karakter van de regelgeving, 
te conservatief gevonden. Zelfs in lan-
den waar verrijking al lang normaal 
gebruik is, wijzen de schaarse gegevens 
in de richting van lagere percentages 
verrijkte levensmiddelen.
– Voor de inname uit voedingssupple-
menten werd een hoog innamescena-
rio gebruikt, waardoor er minder ‘vrije 
ruimte’ beschikbaar is voor verrijking. 
Alles samen genomen werd het geheel 

aan geschatte parameters als ‘worst 
case’ beschouwd, en gezien het tijde-
lijke karakter van de regeling (moge-
lijk 2-3 jaar) werd ook dit als een te 
conservatieve benadering gezien.

Om bovenstaande redenen heeft de 
risicomanager van het ministerie van 
VWS het RIVM gevraagd om twee 
extra berekeningen uit te voeren: één 
met een laag innamescenario uit voe-
dingssupplementen en één met een 

percentage ver-
rijkte levensmid-
delen (op energie-
basis) van 10%. 

Op basis van de 
uitkomsten van 
deze berekeningen 
(zie tabel 1), en 
omdat het hier 
om een tijdelijke 
situatie gaat, heeft 
de minister van 
VWS besloten om 
voor foliumzuur 
een vrijstelling 
van 100 µg/100 

kcal af te geven en voor vitamine D 
een vrijstelling van 4,5 µg/100 kcal. 
Voor vitamine A is geen vrijstelling 
afgegeven aangezien een groot deel 
van de bevolking bij de berekening 
uitkomt op een maximaal veilig ver-
rijkingsgehalte van 0 µg/100 kcal. In 
een aantal leeftijdsgroepen komt de 
gebruikelijke inneming uit de achter-
grondvoeding (95ste percentiel van de 
innemingverdeling) al boven de maxi-
maal aanvaardbare bovengrens van 
inneming uit (zie tabel 1).

Bij het vaststellen van de vrijstelling 
is met alle partijen afgesproken dat de 
inneming van vitamine D en folium-
zuur door de Nederlandse bevolking, 
en met name die van kinderen, zal 
worden gevolgd. Als blijkt dat toch 
een groter deel van de energie-inne-
ming dan vooraf is ingeschat geleverd 
wordt door verrijkte producten, zullen 
gepaste maatregelen genomen worden 
om een te hoge microvoedingsstofin-
neming te voorkomen.

De eerder toegelaten ontheffingen op 
basis van berekeningen op productni-
veau zijn ingetrokken als ze ook onder 
de nieuwe vrijstelling vallen. Als dit 
niet het geval is, bijvoorbeeld omdat 
voor een hoger verrijkingsgehalte 
ontheffing is verleend, dan blijft de 
verleende ontheffing van kracht.

Toekomst    De nationale vrijstelling 
blijft van kracht tot er in de Europese 
wetgeving nieuwe maximale verrij-
kingsniveaus voor microvoedingsstof-

fen zijn vastgesteld. In december 2006 
is de verordening betreffende de toe-
voeging van vitaminen en mineralen 
en bepaalde andere stoffen aan levens-
middelen gepubliceerd (10). De Euro-
pese Commissie heeft echter tot begin 
2009 de tijd om maximale verrijkings-
niveaus voor microvoedingsstoffen 
voor te stellen. Op dit moment wordt 
in Europees verband gediscussieerd 
over minimale en maximale gehalten 
microvoedingsstoffen die aan voeding 
en voedingssupplementen toegevoegd 
zouden mogen worden (11). 

In tegenstelling tot ons model 
waarin de geschatte inneming van 
microvoedingsstoffen uit voedings-
supplementen een vaststaand gegeven 
is, kan in Europees verband voor de 
‘vrije ruimte’ een goed gefundeerde 
verdeling tussen verrijkte voedings-
middelen en voedingssupplementen 
worden vastgesteld. Op basis van deze 
verdeling kan het RIVM-model wor-
den gebruikt om het verrijkingsgehal-
te per voedingsmiddel (uitgedrukt per 
100 kcal) te berekenen. Voorwaarde 
is dat hiervoor Europese gegevens 
beschikbaar zijn over de inneming van 
energie en microvoedingsstoffen uit 
de voeding, van alle lidstaten. Deze 
Europese data zijn echter niet altijd 
met dezelfde methode verkregen en 
berekend. Bovendien zijn deze data 
niet beschikbaar voor elke individuele 
lidstaat. Een mogelijkheid zou kun-
nen zijn om voor de lidstaten waarvan 
inneminggegevens beschikbaar zijn de 
berekeningen uit te voeren. Vervolgens 
kan dan voor het vaststellen van het 
Europese maximum per microvoe-
dingsstof bijvoorbeeld de laagste  
uitkomst gebruikt worden.

Referenties
1.  Anoniem. Warenwetregeling Vrijstelling 

toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levens-

middelen. Staatscourant 2007;12:11-12.

2.  Anoniem. Warenwetbesluit Toevoeging 

micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen. 

Staatsblad 1996;311:1-18.

3. Kraak, H. Arrest Europese Hof van Justitie. 

Het Nederlandse beleid van voedselverrijking soe-

peler. Voeding Nu 2005;3:12-14. 

Vrijstelling: 
maximaal toegestaan verrijkingsgehalte (1)
Foliumzuur 100 µg/100kcal
Vitamine D 4,5 µg/100 kcal
Lightproducten mogen tot hetzelfde gehalte verrijkt 
worden als de meer energiedichte tegenhangers.

Verbieden verrijkte producten kan 

alleen bij gevaar voor volksgezondheid
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Tabel 1: Overzicht 

van inputparameters 

voor het RIVM-model 

en het berekende 

maximaal veilig ver-

rijkingsniveau (MSFL) 

voor foliumzuur, vita-

mine A en vitamine D 

voor de meest gevoe-

lige leeftijdsgroepen 

in de Nederlandse 

bevolking (kinde-

ren en volwassenen 

apart). Berekeningen 

op basis van Neder-

landse voedselcon-

sumptiegegevens en 

Europese maximum 

veilige bovengrens 

van inneming.

Leeftijdsgroep 
(jr)

N UL
(µg/dag)

CI95 
(µg/dag)

SIhoog

(µg/dag)
EI95
(kcal/dag)

PFFn MSFL
(µg/100 kcal) ‡

Foliumzuur

kinderen 1-3* 254 200 0§ 300 1890 15% 0

kinderen 4-6* 276 300 0§ 300 1995 15% 0

mannen 18-30* 525 1000 0§ 600 4010 15% 67

10% 100

400 (=SIlaag) 100

mannen 19-30x 352 1000 0§ 600 3751 15% 71

10% 106

400 (=SIlaag) 106

Vitamine A

kinderen 1-3* 254 800 1057 800 1890 15% 0

kinderen 4-6* 276 1100 1553 800 1995 15% 0

kinderen 7-10* 312 1500 1055 800 2456 15% 0

mannen ≥ 18* 2155 3000 2363 1200 3642 15% 0

mannen 19-30x 352 3000 1886 1200 3751 15% 0

vrouwen > 50* 889 1500 1441 1200 2555 15% 0

Vitamine D

kinderen 4-10* 276 25 4,4 10 2334 15% 3,0

10% 4,5

 5 (=SIlaag) 4,5

mannen 51-60* 314 50 11,3 10 3410 15% 5,6

10% 8,4

 5 (=SIlaag) 8,4

* Voedselconsumptiepeiling-3, 1997-1998
x Voedselconsumptiepeiling-2003, jongvolwassenen
§ UL is gebaseerd op synthetisch foliumzuur; achtergrond voeding bevat alleen natuurlijk foliumzuur (folaat)
‡ Vetgedrukte waarden zijn de uiteindelijk toegestane verrijkingsgehalten
UL, maximaal aanvaardbare bovengrens van inneming; CI95, huidige inneming op het 95ste percentiel van de verdeling van de gebruikelijke microvoe-
dingsstofinneming van achtergrondvoeding; SIhoog, realistisch hoog scenario van inneming van een microvoedingsstof uit voedingssupplementen; EI95, 
gebruikelijke energie-inneming op het 95ste percentiel van de innemingverdeling; PFFn, Gedeelte van de totale energie-inneming dat door verrijkte voe-
ding geleverd kan worden; MSFL, maximum niveau voor veilige verrijking per 100 kilocalorieën.
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