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Referentie-innames voor vitaminen en mineralen in het geval van producten die 

uitsluitend of gedeeltelijk voor kinderen zijn bedoeld 
 
 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten, voorziet in de mogelijkheid om in de voedingswaardevermelding de vitaminen en 
mineralen op te nemen die in significante hoeveelheden aanwezig zijn. De significant geachte 
hoeveelheid wordt uitgedrukt in de vorm van een percentage van de referentie-innames (15 of 7,5 %, 
naargelang van het geval1).  
 
In Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt deze vermelding bovendien ook opgelegd wanneer de 
vitaminen en mineralen in significante hoeveelheden aan het levensmiddel zijn toegevoegd. Hetzelfde 
geldt voor de voedingssupplementen, op basis van het Koninklijk Besluit van 30 mei 2021. 
 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 koppelt het gebruik van voedingsclaims en van bepaalde 
gezondheidsclaims betreffende vitaminen en mineralen aan de voorwaarde dat deze in significante 
hoeveelheden in het product aanwezig moeten zijn.  
 
Tot op heden zijn de referentie-innames in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 1169/2011 alleen 
vastgesteld voor volwassenen, hoewel artikel 36 van deze Verordening de Europese Commissie de 
mogelijkheid biedt om ook voor andere bevolkingsgroepen referentie-innames vast te stellen.   
  
Aangezien het weinig relevant is om de significante hoeveelheid voor producten die voor kinderen zijn 
bedoeld, uit te drukken op basis van de waarden die voor volwassenen zijn vastgesteld, wordt 
momenteel in België de volgende aanpak gevolgd.  
 
 

WAARSCHUWING:  

Aangezien deze aanpak afwijkt van de Europese reglementaire bepalingen, wordt hij niet 
noodzakelijk aanvaard in de andere EU-lidstaten. Daarom moet bij de bevoegde overheden van 
de betreffende lidstaten worden nagegaan welke regels en benaderingen in dit verband worden 
toegepast.  
In geval van een geschil valt de interpretatie van de wetgeving uiteindelijk onder de 
verantwoordelijkheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

 
1 Bijlage XIII - Deel A - 2. Significante hoeveelheid vitaminen en mineralen 

In de regel moet voor het bepalen van wat een significante hoeveelheid is, worden uitgegaan van de volgende 
waarden: 

— 15 % van de voedingswaardereferenties per 100 g of 100 ml voor andere producten dan dranken, 

— 7,5 % van de voedingswaardereferenties per 100 ml voor dranken, of 

— 15 % van de voedingswaardereferenties per portie voor verpakkingen die één portie bevatten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1925-20220622
https://www.health.belgium.be/nl/koninklijk-besluit-van-30-mei-2021-nutrienten
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02006R1924-20141213
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1. Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen die onder Verordening (EU) nr. 

609/2013 vallen  

Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van 
granen en babyvoeding vallen onder Verordening (EU) nr. 609/2013 en zijn onderworpen aan 
specifieke samenstellings- en etiketteringsvoorschriften.  
 
In bijlage VII van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 zijn specifieke referentie-innames 
vastgesteld voor opvolgzuigelingenvoeding.  
 
Voor bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding blijven de bepalingen uit het 
Koninklijk Besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere 
voeding  van toepassing tot de regels op Europees niveau worden herzien.  
 
Voor meer informatie: https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-
voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voedingsmiddelen-0 
 
 

2. Levensmiddelen die uitsluitend bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar die echter niet 

onder Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen  

Het gaat meer bepaald om producten op basis van melk of soortgelijke producten voor jonge kinderen 
onder de 3 jaar (zoals melk/dranken voor jonge kinderen die gewoonlijk als "groeimelk" worden 
voorgesteld).  
 
De operatoren die dat wensen, kunnen de referentie-innames die in de Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2016/127 zijn opgenomen voor opvolgzuigelingenvoeding, gebruiken in de plaats van degene die 
voor volwassenen zijn vermeld in Verordening (EU) nr. 1169/2011, voor de 
voedingswaardevermelding en voor voedings- of gezondheidsclaims waarvan de 
gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld aan de referentie-innames.  
 
 

3. Levensmiddelen die uitsluitend bedoeld zijn voor kinderen ouder dan 3 jaar  

Dit betreft bijvoorbeeld voedingssupplementen met de aanduiding "kids" of "junior".  
 
Het percentage van de referentie-innames voor volwassenen uit bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 
1169/2011 moet altijd in de voedingswaardevermelding worden opgenomen.  
 
Op vrijwillige basis en aanvullend, kunnen de operatoren het percentage van de referentie-innames 
voor kinderen toevoegen op basis van de waarden die zijn vastgesteld in de voedingsaanbevelingen 
van de Hoge Gezondheidsraad voor de betreffende leeftijdscategorie.  
 
Het voor volwassenen vermelde percentage van de referentie-innames kan lager zijn dan de 
significante hoeveelheid (15 of 7,5% naargelang van het geval), op voorwaarde dat het voor kinderen 
vermelde percentage wel degelijk gelijk is aan of hoger is dan de significante hoeveelheid. Hetzelfde 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Nl/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0609-20210428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://www.health.belgium.be/nl/kb-18-februari-1991-betreffende-voedingsmiddelen-bestemd-voor-bijzondere-voeding
https://www.health.belgium.be/nl/kb-18-februari-1991-betreffende-voedingsmiddelen-bestemd-voor-bijzondere-voeding
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voedingsmiddelen-0
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voedingsmiddelen-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9164-9174-voedingsaanbevelingen-deel-i
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geldt voor het gebruik van claims waarvan de gebruiksvoorwaarden gekoppeld zijn aan de referentie-
innames. 
 
 

4. Levensmiddelen die zowel bedoeld zijn voor volwassenen als voor kinderen 

Voor deze producten, die bedoeld zijn voor de algemene bevolking, moet het percentage van de 
referentie-innames voor volwassenen uit bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 altijd in de 
voedingswaardevermelding worden opgenomen, en moet het gelijk zijn aan of hoger zijn dan de 
significante hoeveelheid (15 of 7,5 %, naargelang van het geval). Dit is ook de waarde die in 
aanmerking moet worden genomen voor claims waarvan de gebruiksvoorwaarden gekoppeld zijn aan 
de referentie-innames. 
 
Op vrijwillige basis kan het percentage van de referentie-innames voor kinderen worden toegevoegd, 
waarbij de waarden worden gebruikt die zijn vastgesteld in de voedingsaanbevelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad voor de betreffende leeftijdscategorie.  
 
In het specifieke geval van voedingssupplementen waarbij de aanbevolen dosis verschillend is voor 
volwassenen (bijvoorbeeld één capsule voor kinderen en twee voor volwassenen), dienen de inhoud 
en de percentages van de referentie-innames voor elk van beide dosissen op het etiket te worden 
vermeld, waarbij de referentie-innames voor volwassenen worden gebruikt voor de dosis voor 
volwassenen en de referentie-innames voor kinderen voor de dosis voor kinderen. In beide gevallen 
moet het percentage van de referentie-innames gelijk zijn aan of hoger zijn dan 15 %.  
 
 
 
Herinnering betreffende het gebruik van gezondheidsclaims voor kinderen:  
 
In de volgende gevallen zijn alleen de gezondheidsclaims toegestaan die vallen onder artikel 14.1.b 
van Verordening (EG) nr. 1924/2006:  

- wanneer kinderen specifiek worden genoemd (bijv: draagt bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem van kinderen);  

- wanneer wordt verwezen naar de groei en ontwikkeling (bijv.: botgroei, visuele ontwikkeling 
of hersenontwikkeling);  

- wanneer de claim betrekking heeft op producten die redelijkerwijs uitsluitend voor kinderen 
zijn bedoeld (bijv.: melk voor jonge kinderen of voedingssupplementen met de aanduiding 
"kids" of "junior").  

 
Wanneer een product bedoeld is voor de algemene bevolking (kinderen en volwassenen), mogen a 
priori de claims uit artikel 13 worden gebruikt, op voorwaarde dat zij niet onder een van de 
bovenvermelde punten vallen. 
 
 
 
 
 
Meer informatie: apf.food@health.fgov.be  

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9164-9174-voedingsaanbevelingen-deel-i
mailto:apf.food@health.fgov.be
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