
 Toleranties A  Toleranties B Toleranties C 

 

 
Voorwaarden gebruik Voorwaarden gebruik: Voorwaarden gebruik : 

 

a) GEEN claim gebruikt.  
(zie tabel 2 + punt 4 Europese leidraad) 

a) Claim gebruikt : gehalte op het 
etiket = vereist minimumgehalte 
opgenomen in de claim.  
 (zie tabel 3 + punt 5.1 Europese leidraad) 

Claim gebruikt: tolerantiegebied (berekend op basis 
van waarden in het geel) rond gehalte op het etiket 
overlapt met minimum- of maximumgehalte 
opgenomen in de claim. 
 (zie punt 5.3 Europese leidraad) 

 

b) Claim gebruikt: tolerantiegebied (berekend op 
basis van waarden hieronder) rond gehalte op het 
etiket overlapt niet met minimumgehalte 
opgenomen in de claim.  
(zie tabel 2 + punt 5.2 Europese leidraad) 

b) Claim gebruikt: gehalte in de claim 
is hoger dan voorwaarde waarvoor 
claim geldt.   
(zie tabel 3 + punt 5.4 Europese leidraad) 

  

           

Vitaminen + 50% (incl. MO) - 20% (incl. MO) + 50% (incl. MO)     - MO 
MIN + 50% MIN 
(incl. MO)  

minimumgehalte 
voorwaarde gebruik claim  

Mineralen + 45% (incl. MO) - 20% (incl. MO) + 45% (incl. MO)     - MO 

 
MIN + 45% MIN 
(incl. MO) 
 

minimumgehalte 
voorwaarde gebruik claim  

 
MO = meetonzekerheid 
MIN = minimumgehalte om claim te mogen gebruiken 
(*) Indien één van beide vragen met “JA” wordt beantwoord, dienen de toleranties B te worden toegepast. 
Het maximum toegelaten gehalte heeft steeds voorrang op de tolerantiewaarde ! (zie punt 2.1 van de Europese leidraad) 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 is van toepassing op voedingssupplementen . 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 is niet van toepassing op voedingssupplementen maar op verrijkte levensmiddelen. 

Voedingssupplement: analyse van vitamine/mineraal - beslissingsboom 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. geanalyseerd vitamine/mineraal? 

NEE JA 

pas toleranties Aa) toe 
Is gedeclareerd gehalte vitamine/mineraal  op het etiket = minimumgehalte voorwaarde gebruik claim?    OF  (*)                              
Is gehalte vitamine/mineraal opgenomen in de claim op het etiket hoger dan minimumgehalte voorwaarde gebruik claim?    

zie tabel 2 + punt 4 Europese leidraad JA NEE 

pas toleranties B toe 
Bepaal het tolerantiegebied rond het gedeclareerde gehalte op het etiket o.b.v. toleranties A : valt 

het minimumgehalte om een claim te mogen gebruiken binnen het bepaald tolerantiegebied? 

   zie tabel 3 + punt 5.1 en 5.4 
Europese leidraad NEE JA 

      pas toleranties Ab) toe pas toleranties C toe 

      
zie tabel 2 + punt 5.2 Europese leidraad zie punt 5.3 Europese leidraad 



 

Voorbeeld 1 
 

Voedingssupplement met vermelding “vitamines mineralen”. 
Op etiket (maar niet in claim) staat vermeld: 56,25 mg 
magnesium per capsule (dagelijkse dosis)  
Meetonzekerheid (MO) voor analyse magnesium: 30% 
 
Voor magnesium geldt:  
Minimale dagelijkse dosis: 56,25 mg 
Maximale dagelijkse dosis: 450 mg  

Welke toleranties toepassen? (zie bijlage met beslissingsboom) 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. 
geanalyseerd vitamine/mineraal? 

Nee. De vermelding “vitamines mineralen” is verplichte 
informatie. Het is daarom geen claim. 

Pas toleranties Aa) toe  
(zie tabel 2 en punt 4 van Europese leidraad)  Toleranties voor mineralen dus magnesium: - 20%   + 45% 

Hoe toleranties toepassen? 

Toepassing afrondingssnoeren (op basis van 
geëtiketteerd gehalte) van tabel 4  
(zie punt 6 van Europese leidraad)  

Afronding naar 3 significante cijfers voor magnesium: 56,25 mg > 
56,3 mg.  
Afronding van waarden tussen 56,25 mg (benedenwaarde) en 
56,34 mg (bovenwaarde) tot op 3 significante cijfers leidt steeds 
naar 56,3 mg 

Bepaling benedentolerantie  
Benedenwaarde – benedentolerantie voor mineralen = 56,25 – 
20% (van 56,25) = 56,25 – 11,25 = 45,0 mg  
 

Bepaling boventolerantie 
Bovenwaarde + boventolerantie voor mineralen = 56,34 + 45% 
(van 56,34) = 56,04 +  25,353 = 81,693 mg 

Toepassing afrondingssnoeren 

 

Afronding naar 3 significante karakters:  
45,0 mg  45,0 mg    81,693 mg  81,7 mg 

 
Besluit: Het analyseresultaat is conform als het tussen 45,0 en 81,7 mg ligt. (Met de MO van 30% dient hier geen 
rekening gehouden te worden, ook al leidt deze MO naar een waarde die lager is dan de benedentolerantie. 
 



Voorbeeld 2 
 

Voedingssupplement met claim “bron van vitamines mineralen” 
Op etiket (maar niet in claim) staat vermeld:  56,25 magnesium per 
capsule (dagelijkse dosis)  
Meetonzekerheid (MO) voor analyse magnesium: 30% 
 
Voor magnesium geldt:  
Minimale dagelijkse dosis: 56,25 mg 
Maximale dagelijkse dosis: 450 mg 

Welke toleranties toepassen? (zie bijlage met beslissingsboom) 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. 
geanalyseerd vitamine/mineraal? 

Ja (“bron van vitamines mineralen”), magnesium is mineraal. 
 

Is gedeclareed gehalte vitamine/mineraal op het 
etiket = minimumgehalte voorwaarde gebruik 
claim?  
OF 
Is gehalte vitamine/mineraal opgenomen in de 
claim op het etiket hoger dan minimumgehalte 
voorwaarde gebruik claim? 

Ja, het gedeclareerd gehalte op het etiket (56,25 mg) is het 
minimumgehalte om claim “bron van” te mogen gebruiken. 
 
 
Niet van toepassing (geen gehalte opgenomen in claim). 
 
 

Pas toleranties B toe  
(zie tabel 3 en punt 5.1 van Europese leidraad) 

Toleranties voor mineralen dus magnesium: - MO + 45% 

Hoe toleranties toepassen? 

Toepassing afrondingssnoeren (op basis van 
geëtiketteerd gehalte) van tabel 4  
(zie punten 6 en 5.1 van Europese leidraad)  

Afronding naar 3 significante karakters voor magnesium: 56,25 mg 
 56,3 mg.  
Afronding van waarden tussen 56,25 mg (benedenwaarde) en 56,34 
mg (bovenwaarde) tot op 3 significante cijfers leidt steeds naar 56,3 
mg 

Bepaling benedentolerantie  

Analyseresultaat + MO moet groter zijn dan benedenwaarde  
Berekening:  
Analyseresultaat + MO ≥ 56,25; MO = 30% 
 analyseresultaat x 1,30 ≥ 56,25 
 analyseresultaat  ≥ 56,25/1,30 
 analyseresultaat ≥  43,27 mg 

Bepaling boventolerantie 
Bovenwaarde + boventolerantie voor mineralen = 56,34 + 45% (van 
56,34) = 56,34 +  25,353 = 81,693 mg 

Toepassing afrondingssnoeren 
 

Afronding naar 3 significante karakters:  
43,27 mg  43,3 mg; 81.693 mg  81.7 mg 

 
Besluit: Het analyseresultaat is conform als het tussen 43,3 en 81,7 mg ligt. 
 

 



Voorbeeld 3 
 

Voedingssupplement met vermelding “bron van vitamines” 
Op etiket (maar niet in claim) wordt vermeld:  5 mg vitamine 
E per 5 ml (= dagelijkse dosis)  
Meetonzekerheid (MO) voor analyse vitamine E: 30% 
 
Voor vitamine E geldt:  
Minimale dagelijkse dosis : 1,8 mg 
Maximale dagelijkse dosis : 39 mg  

Welke toleranties toepassen? (zie bijlage met beslissingsboom) 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. geanalyseerd 
vitamine/mineraal ? 

Ja, “bron van vitamines” is een claim want vitamine E is een 
vitamine.  
 

Is gedeclareerd gehalte vitamine/mineraal op het etiket 
= minimumgehalte voorwaarde gebruik claim?  
OF 
Is gehalte vitamine/mineraal opgenomen in de claim op 
het etiket hoger dan minimumgehalte voorwaarde 
gebruik claim? 

Nee, 5 mg > 1,8 mg, het minimumgehalte om claim “bron 
van” te mogen gebruiken. 
 
Niet van toepassing (geen gehalte opgenomen in claim). 
 
 

Bepaal het tolerantiegebied rond het gedeclareerd 
gehalte op het etiket o.b.v. toleranties A (zie tabel 2 van 
4 van Europese leidraad): is er overlap met 
minimumgehalte voorwaarde gebruik claim? 

Toleranties voor vitamine E volgens tabel 2 zijn:  
5 mg – 20% en 5 mg + 50% dus 4 mg en 7,5 mg 
Minimumgehalte gebruik claim (1,8 mg) valt buiten gebied 
tussen 4 mg en 7,5 mg. 
Dus minimumgehalte om claim te mogen gebruiken valt niet 
in het bepaald tolerantiegebied en antwoord op vraag is dus 
“Nee”. 

Pas toleranties Ab) toe (zie tabel 2 en punt 5.2 van 
Europese leidraad) 

Toleranties voor vitaminen dus vitamine E  : 
-20%     +50% 

Hoe toleranties toepassen? 

Toepassing afrondingssnoeren (op basis van 
geëtiketteerd gehalte) van tabel 4  
(zie punt 6 van Europese leidraad)  

Afronding naar 2 significante cijfers voor vitamine E: 5 mg  
5,0 mg 
Afronding van waarden tussen 4,95 mg (benedenwaarde) en 
5,04 mg (bovenwaarde) tot op 2 significante cijfers leidt 
steeds naar 5,0 mg  

Bepaling benedentolerantie  
Benedenwaarde – benedentolerantie voor vitamine =  
4,95 – 20% (van 4,95) = 4,95 – 0,99 = 3,96 mg 

Bepaling boventolerantie 
Bovenwaarde + boventolerantie voor vitaminen =  
5,04 + 50% (van 5,04) = 5,04 +  2,52 = 7,56 mg 

Toepassing afrondingssnoeren 
 

Afronding naar 2 significante cijfers:  
3,96 mg  4,0 mg; 7,56 mg  7,6 mg 

 



Besluit: Het analyseresultaat is conform als het tussen 4,0 en 7,6 mg ligt. Er dient geen rekening gehouden te worden 
met de MO, ook al leidt deze MO tot een lagere waarde dan de benedentolerantie. 
 

 



Voorbeeld 4 
 

Voedingssupplement met vermelding “bron van vitamines” 
Op etiket (maar niet in claim): 2 mg vitamine E per 5 ml (= dagelijkse 
dosis)  
Meetonzekerheid (MO) voor analyse vitamine E: 30% 
 
Voor vitamine E geldt:  
Minimale dagelijkse dosis: 1,8 mg 
Maximale dagelijkse dosis: 39 mg  

Welke toleranties toepassen? (zie bijlage met beslissingsboom) 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. 
geanalyseerd vitamine/mineraal? 

Ja, “bron van vitamines” is een claim want vitamine E is een 
vitamine. 
 

Is gedeclareerd gehalte vitamine/mineraal op het 
etiket = minimumgehalte voorwaarde gebruik claim?  
OF 
Is gehalte vitamine/mineraal opgenomen in de claim 
op het etiket hoger dan minimumgehalte 
voorwaarde gebruik claim? 

Nee, 2 mg > dan 1,8 mg, het minimumgehalte om claim “bron van” 
te mogen gebruiken. 
 
Niet van toepassing (geen gehalte opgenomen in claim). 
 
 

Bepaal het tolerantiegebied rond het gedeclareerd 
gehalte op het etiket o.b.v. toleranties A (zie tabel 2 
van 4 van Europese leidraad) : is er overlap met 
minimumgehalte voorwaarde gebruik claim? 

Toleranties voor vitamine E volgens tabel 2 zijn:  
2 mg – 20% en 2 mg + 50% dus 1,6 mg en 3 mg 
Minimumgehalte voor gebruik claim (1,8 mg) valt binnen gebied 
tussen 1,6 mg en 3 mg. 
Dus minimumgehalte om claim te mogen gebruiken valt in het 
bepaald tolerantiegebied  en antwoord op vraag dus is “Ja”. 

Pas toleranties C toe (zie punt 5.3 van Europese 
leidraad) 

Toleranties voor vitaminen dus vitamine E: 
- MIN  +MIN + 50% MIN 
MIN = minimumgehalte voorwaarde gebruik claim 

Hoe toleranties toepassen? 

Bepaling benedentolerantie  
Op  basis van MIN en niet op basis van geëtiketteerd gehalte: 
MIN = 1, 8 mg 

Bepaling boventolerantie 
Op basis van MIN en niet op basis van geëtiketteerd gehalte:  
MIN + 50% van MIN = 1,8 + 0,9 = 2,7 mg 

Toepassing afrondingssnoeren 
Afronding naar 2 significante cijfers: 
1,8 mg  1,8 mg; 2,7 mg  2,7 mg 

 
Besluit: Het analyseresultaat is conform als het tussen 1,8 en  2,7 mg ligt. Met MO mag geen rekening worden gehouden. 
 

 



Voorbeeld 5 
 

Voedingssupplement met claim “hooggedoseerd magnesium 450 mg” 
Op etiket in de claim staat vermeld: 450 mg magnesium per capsule (= dagelijkse dosis)  
Meetonzekerheid (MO) voor analyse magnesium: 30% 
 
Voor magnesium geldt:  
Minimale dagelijkse dosis: 56,25 mg 
Maximale dagelijkse dosis: 450 mg 

Welke toleranties toepassen? (zie bijlage met beslissingsboom) 

Wordt op het etiket claim vermeld m.b.t. 
geanalyseerd vitamine/mineraal? 

Ja ,“… hooggedoseerd magnesium”is een claim. 
Deze vermelding is evenwaardig aan de claim “rijk aan”. 

Is gedeclareerd gehalte vitamine/mineraal op het 
etiket = minimumgehalte voorwaarde gebruik claim?  
OF 
Is gehalte vitamine/mineraal opgenomen in de claim 
op het etiket hoger dan minimumgehalte voorwaarde 
gebruik claim? 

Nee, 450 mg > 2 x 56, 25 mg welke het minimumgehalte is om claim “rijk aan ” te mogen gebruiken. 
 
 
Ja, 450 mg (gehalte in de claim) > 2 x 56,25 mg 
 
 

Pas toleranties B toe (zie tabel 3  
en punt 5.4 van Europese leidraad) 

Toleranties voor mineralen dus magnesium: - MO +45% 

Hoe toleranties toepassen? 

Toepassing afrondingssnoeren (op basis van 
geëtiketteerd gehalte) van tabel 4  
(zie punt 6 van Europese leidraad)  

Afronding naar 3 significante karakters voor magnesium: 450 mg.  
Afronding van waarden tussen 449,5 mg (benedenwaarde) en 450,4 mg (bovenwaarde) tot op 3 significante 
cijfers leidt steeds naar 450 mg  

Bepaling benedentolerantie  

Analyseresultaat + MO moet groter zijn dan benedenwaarde  
Berekening:  
Analyseresultaat + MO ≥ 449,5 mg; MO = 30% 
  analyseresultaat x 1,30 ≥  449,5 mg 
 analyseresultaat ≥ 449,5 mg/1,30 
 analyseresultaat ≥ 345,769 mg 

Bepaling boventolerantie 

Bovenwaarde + 45% = 450,4 + 45% (van 450,4) =  
450,4 +  202,68 =  653,08  mg 
Bovenwaarde > maximale dagelijkse dosis (450 mg) magnesium! 
De maximale dagelijkse dosis heeft voorrang op tolerantiewaarde! (zie hoofdstuk 2 van Europese leidraad) 
 Enkel toepassing van MO! 
 Analyseresultaat – 30% ≤  450,4 mg 
 Analyseresultaat x 0,70 ≤  450,4 mg 
 Analyseresultaat  ≤  450,4 mg/ 0,70 

 Analyseresultaat  ≤  643,429 mg 

Toepassing afrondingssnoeren 
 

Afronding naar 3 significante cijfers:  
345,769 mg  346 mg ; 643,429 mg  643 mg  

 
Besluit: Het analyseresultaat is conform als het tussen 346 mg  en 450 mg ligt.  



Indien het analyseresultaat echter boven 450 mg uitkomt, mag de meetonzekerheid in rekening worden gebracht en in dit geval mag het meetresultaat niet meer dan 
643 mg bedragen. Als het analyseresultaat verminderd met de meetonzekerheid nog steeds hoger is dan de maximale dagelijkse dosis (vastgesteld op 643 mg in dit 
voorbeeld), dan is het resultaat niet conform. 

 


