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Ophoging maximum vitamine D in voedingssupplementen 
 
De wijziging van de Warenwetregeling Vrijstelling Vitaminepreparaten in verband met 
vitamine A en D is gepubliceerd. Vanaf heden is maximaal 75 µg vitamine D per 
dagdosering in voedingssupplementen toegestaan. Het maximum van 1200 µg RE vitamine 
A in de vorm van retinoïden is ongewijzigd. 
  
Waarschuwingszinnen 
Met deze wetswijziging veranderen de verplichte waarschuwingszinnen. Dit is voor 
producten die na 1 oktober 2016 in de handel worden gebracht of geëtiketteerd verplicht. De 
nieuwe waarschuwingszinnen geven bij vitamine A een kleine beperking en bij vitamine D 
een verruiming. 
  
Waarschuwingszinnen (verplicht vanaf 1 oktober 2016): 

 Bij meer dan 600 µg RE vitamine A per dagdosering: ‘dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar’  

 Bij meer dan 15 µg vitamine D per dagdosering: ‘dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen onder de 1 jaar’   

 Bij meer dan 20 µg vitamine D per dagdosering: ‘dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar’ 

 
Er is een ruime uitverkooptermijn bepaald. Vitaminepreparaten die voor 1 oktober 2016 in de 
handel zijn gebracht of geëtiketteerd en die voldoen aan de huidige regels, mogen nog 
verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht. 
 
Enkele voorbeelden: 

 Een voedingssupplement met meer dan 650 µg RE vitamine A bevat nu de 
waarschuwing: ‘niet geschikt voor kinderen tot en met één jaar’. Vanaf 1 oktober 
2016 moet op de verpakking van dit product staan: ‘dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar’. 

 Een product met meer dan 600 µg RE vitamine A en minder dan 650 µg RE vitamine 
A bevat nu geen waarschuwingstekst voor kinderen. Vanaf 1 oktober 2016 moet op 
de verpakking van dit product staan: ‘dit voedingssupplement is niet geschikt voor 
kinderen tot en met 3 jaar’. 

 Een voedingssupplement met 16 tot en met 20 µg vitamine D bevat nu de 
waarschuwing: ‘dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 
jaar’. Vanaf 1 januari 2016 geldt een verruiming en volstaat op de verpakking van dit 
product de waarschuwing: ‘dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen 
onder de 1 jaar’.   

 De waarschuwingstekst op producten met meer dan 20 µg vitamine D, ‘dit 
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar’, hoeft niet 
aangepast te worden. 

 
Lobby 
Dankzij lobby activiteiten van NPN zijn verdere restricties voor vitamine A voorkomen. Voor 
vitamine D is de vrije ruimte die ontstaan is door de verhoging van het veilige niveau (UL van 
100 µg) door EFSA, volledig toegekend aan supplementen. NPN is tevreden met dit 
resultaat. 
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Bronnen: 

 Wijziging van de Warenwetregeling Vrijstelling Vitaminepreparaten in verband met 
vitamine A en D 

 Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten - geldend op 25-11-2015 t/m 31-
12-2015 

 Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten - geldend op 01-01-2016 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++ 
 
NPN is de branchevereniging voor gezondheidsproducten. Dit zijn voedingssupplementen, 
zoals vitamine- en kruidenpreparaten en natuurproducten. NPN vertegenwoordigt bedrijven 
door de hele keten, van grondstofleverancier tot distributeur. 
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