
 

Nieuwe EU regels voor zuigelingenvoeding (0-12 maanden) en voeding voor 
medisch gebruik voor zuigelingen1 

 

SAMENVATTING 
Vanaf 22 februari 2020 gelden er in Europa nieuwe regels voor zuigelingenvoeding voor 0-12 maanden 
en voor voeding voor medisch gebruik voor 0-12 maanden. De samenstellingseisen zijn aangepast op 
basis van wetenschappelijke inzichten. Deze aangepaste samenstellingseisen leiden tot wijzigingen in 
de voedingswaardetabel en (kleine) wijzigingen in de lijst van ingrediënten. Daarnaast zijn de regels 
voor vermeldingen over lactose en voedings- en gezondheidsclaims op de etiketten aangescherpt. 

Nieuwe EU regelgeving 
Product EU regelgeving Ingangsdatum 
Volledige zuigelingenvoeding  
(0-6 maanden) en 
opvolgzuigelingenvoeding  
( 6-12 maanden) 

Verordening (EU) 2016/127  
(ter vervanging van Rl. 
2006/141/EG) 

22 februari 2020 
(22 februari 2021 voor   
zuigelingenvoeding (0-12 
maanden) op basis van 
eiwithydrolysaten) 

Voeding voor medisch gebruik 
voor zuigelingen (0-12 maanden) 

Verordening (EU) 2016/128  
(ter vervanging van Rl. 
1999/21/EG) 

22 februari 2020 
(22 februari 2019: overige 
voeding voor medisch gebruik) 

Kaderverordening Voeding voor 
specifieke groepen 
 

Verordening (EU) Nr. 609/2013 
(ter vervanging van Rl. 
2009/39/EG) 

20 juli 2016 

Samenstelling 
De belangrijkste wijzigingen in de samenstellingseisen voor zuigelingenvoeding (0-12 maanden) zijn: 
- DHA is verplicht ingrediënt geworden; 
- Carnitine is verplicht ingrediënt geworden voor volledige zuigelingenvoeding; 
- Maximum voor eiwit verlaagd naar 2,5 g/100 kcal voor volledige zuigelingenvoeding; 
- Minimum voor eiwit voor opvolgzuigelingenvoeding verlaagd naar 1,6 g/100 kcal en maximum 
verlaagd naar 2,5 g/100 kcal; 
- Minima en/of maxima veranderd voor diverse vitaminen en mineralen (let op nauwe bandbreedte 
van 2-2,5 μg/100 kcal voor vit. D voor volledige zuigelingenvoeding); 
- Foliumzuur i.p.v. folaat; 1 μg voedingsfolaat = 0,6 μg foliumzuur maar gehaltes bijna ongewijzigd. 

Etikettering, inclusief claims 
- Voedings- en gezondheidsclaims zijn niet toegestaan voor volledige zuigelingenvoeding; 
- “Bevat DHA” mag op volledige zuigelingenvoeding tot 22 februari 2025; 
- De vermeldingen “uitsluitend lactose” en “lactosevrij” zijn toegestaan op alle zuigelingenvoeding voor 
0-12 maanden mits aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan; 
- De VNFKD Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding is aangepast aan de nieuwe EU eisen; 
-  “Voeding voor medisch gebruik” is nieuwe naam in plaats van “dieetvoeding voor medisch gebruik. 

                                                           
1 Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document bevat geen volledig overzicht van alle 
verschillen tussen de oude en nieuwe EU regelgeving. Raadpleeg altijd de meest recente versies van de Europese 
regelgeving (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html)  en van de Nederlandse regelgeving (www.overheid.nl). 


