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1. Doel 
 
De operatoren die actief zijn in de sector van de voedingssupplementen dienen steeds zo getrouw 

mogelijk op het etiket van hun producten de gehaltes van de aanwezige nutriënten weer te geven. Het 

is echter niet mogelijk dat loten van voedingssupplementen altijd exact hetzelfde nutriëntengehalte 

bevatten zoals weergegeven op het etiket. Opdat de consument toch ook niet mag misleid worden, legt 

de wetgeving voor de voedingssupplementen tolerantiewaarden vast namelijk aanvaardbare verschillen 

tussen het nutriëntgehalte zoals vermeld op het etiket en het gemeten gehalte tijdens controles. 

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de 

tolerantiewaarden voor de geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in 

voedingssupplementen. 

 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Operatoren dienen de tolerantiewaarden voor nutriënten in acht te nemen bij de productie en etikettering 

van voedingssupplementen die nutriënten bevatten.  

Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op voedingssupplementen en niet op andere 

levensmiddelen zoals op voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.  
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3. Wetgeving 
 
 
Koninklijk besluit van 30 mei 2021 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van 
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd; 
 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 
inzake voedings- en gezondheidsclaims van levensmiddelen; 
 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 
betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan 
levensmiddelen: de verordening is niet van toepassing op voedingssupplementen maar op verrijkte 
levensmiddelen; 
 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen 

(EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG 

van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 

2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie. 

 
 

4. Definities en afkortingen 
 
Claim: elke boodschap of aanduiding die niet verplicht is op grond van de communautaire of nationale 

wetgeving, met inbegrip van illustraties, grafische voorstellingen of symbolen, ongeacht de vorm, 

waarmee gesteld, de indruk gewekt of geïmpliceerd wordt dat een levensmiddel bepaalde 

eigenschappen heeft. 

 

Europese leidraad: Europese leidraad met betrekking tot het vaststellen van toleranties voor 

voedingswaarden die op een etiket worden vermeld. 

 

KB 30-05-2021: koninklijk besluit van 30 mei 2021 betreffende het in de handel brengen van nutriënten 

en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. 

 

Nutriënten: vitaminen en mineralen. 

 

Tolerantiewaarden: aanvaardbare verschillen tussen het gehalte van het nutriënt zoals vermeld op het 

etiket en het gemeten gehalte tijdens controles op hoger genoemde wetgevingen. 

 

Verordening 1924/2006: Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims van levensmiddelen. 
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5. Mogelijke claims voor voedingssupplementen op basis van vitaminen 
en/of mineralen 

 

De claim “bron van [naam van de vitamine(n)] en/of [naam van het mineraal/de mineralen]”: het is de 

claim dat een levensmiddel een bron van vitaminen en/of mineralen is en elke andere claim die voor de 

consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben. Dit is alleen toegestaan als het product 

minimaal een significante hoeveelheid bevat, zoals vastgesteld in het KB 30-05-2021. 

→ Een ‘significante hoeveelheid’ komt overeen met 15% van de referentie-inname  van betreffend 

vitamine of mineraal. 

 

De claim “bevat [naam van de nutriënt of andere stof]”: het is de claim dat een levensmiddel een nutriënt 

of andere stof bevat waarvoor in deze verordening geen specifieke voorwaarden zijn vastgelegd, en 

elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben. De claim is 

alleen toegestaan als het product aan alle bepalingen van verordening 1924/2006, en met name aan 

artikel 5, voldoet. Ook voor vitaminen en mineralen gelden de voorwaarden van de claim „bron van”… 

 

De claim “rijk aan [naam van de vitamine(n)] en/of [naam van het mineraal/de mineralen]”: het is de 

claim dat een levensmiddel rijk aan vitaminen en/of mineralen is en elke andere claim die voor de 

consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben. De claim is alleen toegestaan als het product 

ten minste tweemaal het gehalte bevat dat opgelegd wordt om de claim ”bron van [naam van de 

vitamine(n)] en/of [naam van het mineraal/de mineralen]” te mogen gebruiken. 

→ Dat komt overeen met minimum 30% van de referentie-inname  van betreffend vitamine of mineraal. 

 

 

6. Tolerantiewaarden voor nutriënten 
 

Aangezien het omwille van allerlei factoren (natuurlijke schommelingen, schommelingen door productie, 

schommelingen tijdens opslag…) niet mogelijk is dat loten van voedingssupplementen altijd exact 

eenzelfde nutriëntengehalte bevatten zoals weergegeven op het etiket, en aangezien de consument 

ook niet mag misleid worden, is het van belang dat er tolerantiewaarden voor nutriënten worden 

vastgelegd. Daarom werd een Europese leidraad opgesteld. De tolerantiewaarden opgenomen in deze 

Europese leidraad moeten gerespecteerd worden.  

Om het gebruik van de Europese leidraad te vergemakkelijken en omdat de Europese leidraad zich niet 

beperkt tot voedingssupplementen en nutriënten, werd in het kader van deze omzendbrief een 

vereenvoudigde beslissingstabel ontwikkeld voor de toepassing van de tolerantiewaarden van 

nutriënten in voedingssupplementen. Bijkomend wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd welke 

tolerantiewaarden gelden en hoe ze moeten worden toegepast.  

 

 

7. Bijlage 
 

1. Europese leidraad met betrekking tot het vaststellen van toleranties voor voedingswaarden die 

op een etiket worden vermeld (https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-

11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_nl.pdf ); 

2. Simplified summary table: guidance document tolerances 

(https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-

guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf); 

3. Beslissingstabel voor tolerantiewaarden van nutriënten in voedingssupplementen met 

voorbeelden; 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_nl.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_nl.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf
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4. Overzicht van de minimale en maximale gehalten van vitamines en mineralen in 

voedingssupplementen. 

 
 

8. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1 02/09/2014 Oorspronkelijke versie 

2 19/05/2017 Verduidelijking door de Europese Commissie (in 
de bijlagen) 

3 02/02/2018 Koninklijk besluit van 19 september 2017 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 
1992 betreffende het in de handel brengen van 
nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan 
nutriënten werden toegevoegd 
 
Bijlage 3, voorbeelden 3 & 4, en bijlage 4 van 
deze omzendbrief werden gewijzigd 

4 Datum publicatie Koninklijk besluit van 30 mei 2021 betreffende 
het in de handel brengen van nutriënten en van 
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden 
toegevoegd. 
 
Bijlage 4 werd gewijzigd. Linken werden 
vernieuwd. 

 


