
 

3. Etikettering inclusief claims 
Door de hierboven aangegeven veranderingen in de samenstellingseisen zijn er ook veranderingen in 
de voedingswaardetabel en kunnen er (kleine) veranderingen zijn in de lijst van ingrediënten. 
 
De nieuwe Verordening (EU) 2016/127 bevat een verbod op het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims voor volledige zuigelingenvoeding (art. 8).  
Alleen de vermeldingen “uitsluitend lactose” en “lactosevrij” zijn toegestaan voor zuigelingenvoeding 
(0-12 maanden) als wordt voldaan aan de daarvoor gestelde eisen (art. 9 lid 1 en 2). 
De vermelding “bevat docosahexaeenzuur (zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle 
volledige zuigelingenvoeding)” of “bevat DHA (zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende 
alle volledige zuigelingenvoeding)” is toegestaan voor volledige zuigelingenvoeding die in de handel is 
gebracht vóór 22 februari 2025 (art. 9 lid 3). 
Op basis van de Richtlijn 2006/141/EG waren ook nog voedingsclaims toegestaan over toegevoegde 
taurine, FOS, GOS en nucleotiden. En een gezondheidsclaim over een verminderd risico op allergie voor 
melkeiwitten was toegestaan. Deze claims zijn nu niet meer toegestaan. 
 
De verplichte vermeldingen op de etiketten van zuigelingenvoeding (0-12 maanden) en voeding voor 
medisch gebruik moeten in beginsel in een lettergrootte van 1,2 mm (gemeten aan de hand van de 
zogenaamde “x-hoogte”). Voedingswaardevermelding is verplicht voor alle zuigelingenvoeding voor 0-
12 maanden inclusief voeding voor medisch gebruik, en ook voor zogenaamde kleine etiketten (als het 
grootste oppervlakte kleiner is dan 80 cm2). Voedingswaardevermeldingen mogen niet worden 
herhaald op deze etiketten en voedingsstoffen mogen niet worden uitgedrukt als percentage van de 
Referentie-Innamen uit bijlage XIII van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over Voedselinformatie aan 
consumenten. 
 
De term “voeding voor medisch gebruik” is de nieuwe benaming voor “dieetvoeding voor medisch 
gebruik” (art. 4 Ver. (EU) 2016/128).  Naast deze benaming moet op het etiket worden vermeld 
“Dieetvoeding bij (ziekte, aandoening of kwaal)” waarvoor het product is bestemd (art. 5 lid 2, sub e). 
Voedings- en gezondheidsclaims zijn niet toegestaan op voeding voor medisch gebruik (art. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


