
 

 

 

 

Categorie Definities EU Regelgeving 

Zuigelingenvoeding 
B.v. flesvoeding voor zuigelingen die 
geen borstvoeding meer krijgen 

- volledige zuigelingenvoeding: 
levensmiddelen die bestemd zijn om in 
de eerste levensmaanden door 
zuigelingen te worden genuttigd en die 
zolang nog geen passende aanvullende 
voeding wordt gegeven, volledig aan de 
voedingsbehoeften van deze 
zuigelingen voldoen; 
 
- opvolgzuigelingenvoeding: 
levensmiddelen die bestemd zijn om 
door zuigelingen te worden genuttigd 
wanneer passende aanvullende 
voeding wordt gegeven en die het 
belangrijkste vloeibare bestanddeel 
vormen van de steeds gevarieerder 
wordende voeding van deze 
zuigelingen 

Verordening (EU) 
2016/127, ter vervanging 
van Richtlijn 2006/141/EG 
per 22 februari 2020 (en 
per 21 februari 2021 voor 
zuigelingenvoeding op 
basis van 
eiwithydrolysaten) 

Babyvoeding 
B.v. papje op basis van granen, potje 
met fruit of maaltijd voor peuter 

- bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen: voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen:  
  i) die in de specifieke behoeften 
voorzien van in goede gezondheid 
verkerende zuigelingen tijdens de 
periode waarin zij worden gespeend, 
en van in goede gezondheid verkerende 
peuters om hun voeding aan te vullen 
en/of om hen geleidelijk aan gewoon 
voedsel te laten wennen, en  
  ii) die tot een van de volgende 
categorieën behoren:  
   - eenvoudige graanproducten die met 
melk of met andere daarvoor in 
aanmerking komende vloeibare 
levensmiddelen worden of moeten 
worden aangemaakt,  
   - graanproducten met daaraan 
toegevoegd een eiwitrijk levensmiddel, 
die met water of een andere, geen 
eiwit bevattende vloeistof worden of 
moeten worden aangemaakt,  
   - deegwaren die vóór nuttiging in 
kokend water of een andere geschikte 
vloeistof moeten worden bereid,  
   - beschuiten en biscuits die 
rechtstreeks worden genuttigd of eerst 
worden verkruimeld en daarna met 

Richtlijn 2006/125/EG 
Nog geen nieuwe 
Verordening; hierover 
wordt nog onderhandeld 
in Brussel 



water, melk of een andere geschikte 
vloeistof moeten worden vermengd;  
 
- babyvoeding: voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen die in de 
specifieke behoeften voorzien van in 
goede gezondheid verkerende 
zuigelingen tijdens de periode waarin 
zij worden gespeend, en van in goede 
gezondheid verkerende peuters om 
hun voeding aan te vullen en/of om 
hen geleidelijk aan gewoon voedsel te 
laten wennen, met uitzondering van:  
  i) bewerkte levensmiddelen op basis 
van granen, en  
  ii) op melk gebaseerde dranken en 
soortgelijke producten bestemd voor 
peuters;  
 

Voeding voor medisch gebruik 
B.v. sondevoeding voor mensen met 
ondervoeding, specifieke voeding 
voor nierpatiënten  

speciaal bewerkte of samengestelde 
levensmiddelen die door patiënten, 
met inbegrip van zuigelingen, als 
dieetvoeding onder medisch toezicht 
moeten worden gebruikt; zij zijn 
bestemd voor de volledige of 
gedeeltelijke voeding van patiënten die 
een beperkt, aangetast of verstoord 
vermogen hebben om gewone 
levensmiddelen, bepaalde nutriënten 
daarin of metabolieten in te nemen, te 
verteren, te absorberen, te 
metaboliseren of uit te scheiden, of die 
andere medisch bepaalde behoeften 
aan nutriënten hebben, voor de 
behandeling waarvan niet louter met 
wijziging van het normale 
voedingspatroon kan worden volstaan 

Verordening (EU) 
2016/128, ter vervanging 
van Richtlijn 1999/21/EG 
per 22 februari 2019 (en 
per 21 februari 2020 voor 
deze producten voor 
zuigelingen) 

Producten voor gewichtsbeheersing 
B.v. maaltijdreep, shake 

levensmiddelen die speciaal zijn 
samengesteld voor gebruik in 
energiebeperkte diëten voor 
gewichtsvermindering en die indien 
genuttigd volgens de aanwijzingen van 
de exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf de dagelijkse 
voeding volledig vervangen  

Verordening (EU) 
2017/1798, ter vervanging 
van Richtlijn 96/8/EG per 
27 oktober 2022 

 
*Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.  


