
overzicht wetgeving 
Een baby leert vanaf 4 maanden geleidelijk vaste voeding te eten.

Er wordt dan in overleg met het consultatiebureau gestart met zogenaamde 

“oefenhapjes”, die steeds verder worden uitgebreid. Voedingsmiddelen die 

specifiek zijn bedoeld voor kinderen vanaf 4 maanden tot 3 jaar worden wettelijk 

gedefinieerd als “babyvoeding”, bijvoorbeeld fruithapjes en maaltijden en als 

“bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen”, bijvoorbeeld pap en koekjes.  

We geven hier  een overzicht van de wetgeving die geldt voor deze producten. 

Babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen, voor kinderen van 4 maanden tot 3 jaar vallen onder de 

categorie “bijzondere voeding”. Producten voor bijzondere voeding zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen die de wetgever 

extra wil beschermen. Eén van die doelgroepen is baby’s en jonge kinderen tot 3 jaar. Bovenop de algemene wetgeving over 

voeding gelden speciale Europese regels voor Bijzondere Voeding.

Babyvoeding

Waarom vallen babyvoeding en bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen onder speciale regels?

Wat doet de VNFKD?
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Aan welke eisen moet voeding voor kinderen van 4 maanden tot 3 jaar voldoen? 

 De eisen zijn op te splitsen in

Veiligheid en samenstelling Etikettering en Claims

Specifieke wettelijke eisen over  veiligheid en 

samenstelling zijn vastgelegd in een Europese 

richtlijn. De wetgeving verplicht tot het gebruik 

van speciaal gecontroleerde agrarische 

grondstoffen en er zijn zeer strikte normen voor 

residuen van gewasbeschermings middelen. 

Ook geldt dat conserveermiddelen, kleurstoffen 

en zoetstoffen niet zijn toegelaten. 

In een Europese verordening en in het Warenwetbesluit 

Informatie Levensmiddelen (WIL) zijn de eisen ten aanzien van 

productinformatie vastgelegd. Informatie die voldoet aan deze 

eisen moet voor de consument beschikbaar zijn op alle plekken 

waar deze voedingsmiddelen te koop aangeboden worden, dus 

zowel in winkels als in webshops. Ook zijn Europese 

voorwaarden voor het gebruik van voedings- en 

gezondheidsclaims vastgelegd. Aanvullend op de algemene 

etiketteringsregels die voor alle levensmiddelen gelden, is er een 

aantal specifieke eisen vastgelegd in een Europese richtlijn. 

Bijvoorbeeld het vermelden van de leeftijdsindicatie

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van haar leden op het gebied van kinder- en dieetvoedingsmiddelen. Dit omvat producten zoals zuigelingenvoeding, 

opvolgmelk, babyvoeding, peutermelk, medische voedingen en producten voor gewichtsbeheersing. Indien u vragen heeft, 

neem dan  contact met ons op. Ook voor informatie over een VNFKD-lidmaatschap staan we u graag te woord!
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