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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 16 december 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 
betreffende het bepalen en het vermelden van het gehalte aan Vitamine B12 in plantaardige producten 
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht een 
advies uit te brengen over het bepalen en het vermelden van het gehalte aan vitamine B12 in plantaardige 
producten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 5, §6; 
 
Overwegende de volgende gegevens:  
 
Vitamine B12 (Fig.1) enkel wordt geproduceerd door bepaalde bacteriën.  Deze vitamine B12-
producerende micro-organismen vormen de biologische bron aan vitamine B12.  Dieren en planten 
synthetiseren dit vitamine niet, maar bij bv. herkauwers zal in de pensmaag door de aanwezige bacteriën, 
vitamine B12 geproduceerd worden, waardoor het vlees van deze dieren een goede voedselbron is.   De 
natuurlijke voedselbronnen van vitamine B12 zijn dan ook dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees, lever, 
melk, eieren, vis en schaaldieren. 
Strikt veganisme vormt dus een risico op vitamine B12 deficiëntie (Russcher et al., 2011; Rizzo et al., 
2016), hoewel gerapporteerd is dat planten die in symbiose leven met bepaalde bacteriën of 
gefermenteerde plantaardige voedingsmiddelen, bronnen van vitamine B12 zouden kunnen zijn (Rizzo et 
al., 2016; Nakos et al., 2017) 
 
Sommige zeewieren (bv. Porphyra umbilicalis), bepaalde paddenstoelen (bv. Cantharellus cibarius) en 
gefermenteerde voedingsmiddelen (bv. zuurkool, gefermenteerde sojaproducten zoals natto, tempeh) 
zouden een bron kunnen zijn van vitamine B12, maar de gegevens tonen nog onvoldoende aan dat het 
effectief de actieve vorm van vitamine B12 betreft.  Zo werd aangetoond dat spirulina een concentratie 
van 127-244 μg/100 g (droog gewicht) bevat, maar daarvan bleek 80% het inactieve pseudo-vitamine B12 
(fig.2) te zijn (Watanabe et al. 1999).   
 
Ook gefermenteerde groenten zoals zuurkool, natto en tempeh, zouden significante hoeveelheden aan 
vitamine B12 kunnen bevatten.  Maar de aanwezigheid van vitamine B12 in deze voedingsmiddelen hangt 
af van de bacteriën aanwezig tijdens het fermentatieproces en het is zeer moeilijk om de hoeveelheid 
vitamine B12 te standaardiseren in deze gefermenteerde producten omdat er variatie is in de microbiota 
tijdens de fermentatieprocessen.  Voor tempeh werd bijvoorbeeld aangetoond dat de hoeveelheid 
cobalamine die tijdens de fermentatie van de sojabonen wordt gevormd kan variëren in de range van 0.7 
tot 8 μg per 100 g (Nout and Rombouts 1990; Denter and Bisping, 1994). 
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De oudere microbiologische analysemethoden zijn ontoereikend om vitamine B12 in planten te bepalen, 
aangezien zij zowel actieve B12 als inactieve analogen meten, en niet in staat zijn om tussen de 
verschillende vormen onderscheid te maken (Rizzo et al., 2016).  Ook klassieke HPLC-UV is niet gevoelig 
genoeg om vitamine B12 te meten in planten, wegens de zeer lage concentratie en de matrix effecten 
(Nakos et al., 2017). 
 
Recent zijn analysemethoden gepubliceerd, waarbij wel een onderscheid kan gemaakt worden tussen 
actieve vitamine B12 en inactieve pseudo-vitamine B12.  Voor een accurate bepaling van vitamine B12 in 
planten of plantaardige voedingsmiddelen, is een opzuivering en concentratiestap d.m.v. een immuno-
affiniteitskolom noodzakelijk in de staalvoorbereiding (Nakos et al., 2017; Watanabe et al., 2012). 
 
De 5,6-dimethylbenzimidazol structuur van actief vitamine B12 (Fig.1) is essentieel voor de binding met 
intrinsieke factor in de darm en de absorptie van vitamine B12.  Inactieve vitamine B12 analogen hebben 
een structureel verschil zoals bv. adenine i.p.v. 5,6-dimethylbenzimidazol bij pseudo-vitamine B12 (Fig.2).  
Om dit onderscheid te maken, en dus analyse van vitamine B12 naast de inactieve analogen te kunnen 
doen, is HPLC-(ESI)-MS/MS analyse nodig (Nakos et al., 2017; Tanioka et al., 2014; Gentili et al., 2008). 
 
Als conclusie kan gesteld worden dat 

- Afhankelijk van de gebruikte analysemethode worden inactieve analogen van cobalamine in 
plantaardige voedingsmiddelen mogelijk onrechtmatig gedetecteerd als actieve cobalamine. Het 
kan op basis van de huidige informatie niet uitgesloten worden dat producten een inactieve 
analoog van cobalamine bevatten. De operatoren dienen zich hier bewust van te zijn. 

Fig. 1: Vitamine B12 (R= -CN: Cyanocobalamine; 

R=-OH: Hydroxocobalamine; R=-CH3: Methyl-

cobalamine; R= 5’-deoxyadenosyl:  Adenosyl-

cobalamine) 

5,6-dimethylbenzimidazol 
adenine 

Fig. 2: Pseudo-vitamine B12  
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- Anderzijds blijkt dat het gehalte vitamine B12 in bepaalde plantaardige producten (bv. 
gefermenteerde producten) sterk kan verschillen aangezien de productie afhangt van het 
fermentatieproces en de samenstelling van de microbiota, die variabel kan zijn. 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen beslist dat 

- Om in plantaardige producten het effectief gehalte aan vitamine B12 te bepalen en te 
rapporteren, is het gebruik van een selectieve analysemethode voor de actieve vorm van vitamine 
B12 aangewezen (HPLC MS/MS).  

- Ten gevolge van de variabiliteit tijdens fermentatieprocessen, blijkt het gehalte aan vitamine B12 
in gefermenteerde producten sterk variabel. Analyse van elk lot van deze voedingsmiddelen is 
aangewezen indien men het vitamine B12 gehalte wenst te rapporteren;  

- Enkel het gehalte van de actieve vorm van vitamine B12 mag op het etiket vermeld worden.  
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 
van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
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