
EU regelgeving Onderwerp Belangrijkste eisen voor producten voor 
specifieke groepen 

Ver. (EG) nr. 
178/2002 

Algemene 
Levensmiddelenwetgeving 

- onveilige levensmiddelen mogen niet worden 
vermarkt 
- traceerbaarheid verplicht (1 stap heen en 1 
stap terug in de keten) 
- op verzoek van de NVWA/COKZ moeten 
traceerbaarheidsdata beschikbaar zijn binnen 4 
uur 

Ver. (EU) nr. 
1169/2011 

Voedselinformatie aan 
consumenten 

- algemene eisen voor etikettering van 
levensmiddelen die ook gelden voor producten 
voor specifieke groepen, tenzij er meer 
specifieke bepalingen zijn in de 
productspecifieke regelgeving  

Ver. (EG) nr. 
1924/2006 

Voedings- en 
gezondheidsclaims 

- algemene regels voor voedings-en 
gezondheidsclaims gelden ook voor producten 
voor specifieke groepen, tenzij er andere regels 
zijn in meer specifieke productregelgeving 
- toegelaten en niet-toegelaten claims staan in 
EU Claims Register 
- voor claims op voeding voor specifieke 
groepen, zie de VNFKD-website over 
zuigelingenvoeding, voeding voor medisch 
gebruik en producten voor gewichtsbeheersing 

Ver. (EG) nr. 
1829/2003 

Genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en 
diervoeders 

- als een levensmiddelen een genetisch 
gemodificeerd organisme bevat, dan moet dat 
worden vermeld in lijst van ingrediënten met 
“genetisch gemodificeerd” of “geproduceerd 
met genetische gemodificeerde [naam van het 
ingrediënt]” 
- verplichting tot etikettering geldt niet als 
aanwezigheid van GMO onvoorzien is of 
technisch niet te voorkomen 

Ver. (EU) nr. 
2015/2283 

Nieuwe levensmiddelen - als zogenaamde “nieuwe ingrediënten” 
worden gebruikt in producten voor specifieke 
groepen dan moet het gebruik hiervan zijn 
goedgekeurd voor deze producten 
- levensmiddelen/ingrediënten zijn “nieuw” 
wanneer ze nog niet in de EU op de markt waren 
vóór mei 1997 

Ver. (EG) nr. 
852/2004 

Levensmiddelenhygiëne - exploitant van levensmiddelenbedrijf is 
verantwoordelijk voor hygiëne 
- bedrijf moet voedselveiligheidssysteem 
hebben, gebaseerd op HACCP 
- bijlage II bevat lijst met eisen voor alle 
levensmiddelenbedrijven 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://vnfkddev.wpengine.com/voedings-en-gezondheidsclaims-voor-zuigelingenvoeding/
http://vnfkddev.wpengine.com/voedings-en-gezondheidsclaims-en-medische-voeding/
http://vnfkddev.wpengine.com/voedings-en-gezondheidsclaims-en-medische-voeding/
http://vnfkddev.wpengine.com/voedings-en-gezondheidsclaims-en-producten-voor-gewichtsbeheersing/


Ver. (EG) nr. 
853/2004 

Hygienevoorschriften voor 
levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong 

- aanvullende eisen voor producten van dierlijke 
oorsprong 
- bedrijven die producten van dierlijke 
oorsprong produceren moeten eerst worden 
goedgekeurd door NVWA/COKZ 
- producten voor specifieke groepen die zijn 
geproduceerd in fabriek die is goedgekeurd door 
NVWA/COKZ moeten het erkenningsnummer of 
een ander uniek nummer bevatten dat bekend 
is bij het COKZ 

Ver. (EG) nr. 
2073/2005 

Microbiologische criteria 
voor levensmiddelen 

- bijlage I bevat microbiologische criteria voor 
levensmiddelen waaronder criteria voor o.a. 
zuigelingenvoeding, babyvoeding en voeding 
voor medisch gebruik 

Ver. (EG) nr. 
1881/2006 

Contaminanten - bijlage bevat diverse maximumgehalten voor 
verontreiningen in levensmiddelen, waaronder 
voor zuigelingenvoeding, babyvoeding en 
voeding voor medisch gebruikt 

Ver. (EG) nr. 
396/2005 

Residuen van 
bestrijdingsmiddelen in of 
op levensmiddelen van 
plantaardige en dierlijke 
oorsprong 

- bijlagen bevatten diverse maximumgehalten 
voor residuen van bestrijdingsmiddelen 
- deze maximumgehalten zijn van toepassing op 
producten voor specifieke groepen, tenzij 
productspecifieke regelgeving strengere eisen 
bevat 
- b.v. Verordening (EU) 2016/127 bevat 
specifieke eisen voor residuen van pesticiden 
voor zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding 

Ver. (EG) nr. 
1333/2008 

Levensmiddelenadditieven - in producten voor specifieke groepen is een 
beperkt aantal additieven toegestaan, met 
voorgeschreven maximumgehaltes 
- verbod op “carry-over” voor  
zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, 
bewerkte voedingsmiddelen op basis van 
granen en babyvoeding, en voeding voor 
medisch gebruik voor 0-3 jaar 

Ver. (EU) nr. 
231/2012 

Specificaties 
levensmiddelenadditieven 

- voor de toegestane additieven in producten 
voor specifieke groepen moet worden voldaan 
aan de voorgeschreven specificaties voor 
additieven 

Ver. (EG) nr. 
1935/2004 

Voedselcontactmaterialen - Verklaring van overeenstemming vereist voor 
alle gebruikte voedselcontactmaterialen 
- traceerbaarheid verplicht voor 
voedselcontactmaterialen 

Ver. (EG) nr. 
2023/2006 

Goede fabricagemethoden 
voor 
voedselcontactmaterialen 

- kwaliteitsborgingssysteem is verplicht voor 
voedselcontactmaterialen voor alle stadia van 
productie, verwerking en distributie 

Ver. (EU)  nr. 
10/2011 

Kunststof 
voedselcontactmaterialen 

- voorschriften voor voedselcontactmaterialen 
van plastics 



 
 
Vindplaats Europese regelgeving: via https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.  
Let op: Europese regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente 
geconsolideerde versie raadpleegt, waarin alle recente wijzigingen zijn verwerkt. 
 
 
*Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

 

Ver. 2018/213 Gebruik van bisfenol A in 
vernissen en coatings in 
voedselcontactmaterialen 

- algemene migratielimiet voor BPA van 0,05 
mg/kg levensmiddel 
- verbod op migratie van BPA via vernissen en 
coatings voor voedselcontactmaterialen 
bestemd voor volledige zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 
levensmiddelen op basis van granen, 
babyvoeding, voeding voor medisch gebruik 
voor 0-3 jaar, of op melk gebaseerde dranken en 
soortgelijke producten voor 1-3 jaar 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

