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Stand van zaken wetgeving rond de samenstelling, etikettering en marketing van volledige 

zuigelingenvoeding (IF), opvolgzuigelingenvoeding (FOF) en zuigelingenvoeding vermarkt als FSMP 

op basis van eiwithydrolysaten 

De wetgeving van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die bereid zijn 

met eiwithydrolysaten is Europees geharmoniseerd vanaf 22 februari 2022.  

Afkortingen : 

volledige zuigelingenvoeding: IF 
opvolgzuigelingenvoeding: FOF 
voeding voor medisch gebruik:  FSMP 
 

Achtergrond: 

De vereisten betreffende de samenstelling, etikettering en reclame van volledige zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding op basis van hydrolysaten zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 18 
februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (omzetting van de 
vroegere Europese Richtlijn (EC/2006/141). Vanaf 22 februari 2022 wordt Verordening EG Nr 2016/127 
betreffende zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding volledig van toepassing na een 
overgangsperiode van 6 jaar.  
 
Voor zuigelingenvoeding vermarkt als FSMP is gedelegeerde Verordening 2015/128 reeds volledig van 
toepassing sinds 22 februari 2020. 

 
De bedrijven konden bij de inwerkingtreding van de Europese Verordening 2016/127 reeds anticiperen 
op alle veranderingen, aangezien er geen conflict is tussen de vroegere bepalingen voorzien in de 
nationale wetgeving en de Europese Verordeningen.  
 

 

 

 

FSMP

Voeding voor medisch gebruik

•Verordening EU 2016/128

•Koninklijk Besluit 18/2/1991 
is wel nog geldig voor de 
omkadering van de verkoop 
van FSMP

IF

Volledige zuigelingenvoeding

•Verordening  EU 2016/127

FOF

Opvolgzuigelingenvoeding

•Verordening  EU 2016/127
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Deze  Europese wetgevingen hebben een grote impact op de samenstelling, etikettering en marketing 
van de IF, FOF en FSMP’s voor zuigelingen op basis van eiwithydrolysaten zoals:  

• Promotie van FSMP voor zuigelingen op verkoopspunten is niet toegelaten (geen speciale 
uitstallingen of verkoopstechnieken). Stalen met zuigelingenvoeding die vermarkt worden als 
FSMP en die direct aan de klant wordt geleverd, zijn niet toegelaten.  

• Beperkingen op claims: Voor volledige zuigelingenvoeding mogen geen voedings- en 
gezondheidsclaims gemaakt worden  uitgenomen enkele uitzonderingen zoals de afwezigheid van 
lactose en de aanwezigheid van DHA (onder specifieke voorwaarden). Voor 
opvolgzuigelingenvoeding mogen enkel goedgekeurde art 14.1.b claims gebruikt worden. Voor 
FSMP’s zijn er geen voedings- en gezondheidsclaims toegelaten. De beschrijving van de 
karakteristieken van het product waaraan het product zijn nutritioneel nut ontleent voor het 
bedoelde gebruik van FSMP wordt hierbij echter buiten beschouwing gelaten. De beschrijving van 
de karakteristieken van het product moet gesteund zijn op wetenschappelijk onderbouwde 
nutritionele behoeften van de patiënt. Het onderscheid tussen claims en de beschrijving van de 
karakteristieken is een geval per geval beoordeling. 

• Gezondheidsclaims rond verminderd risico op allergie voor melkeiwitten (of gereduceerde 
antigene of gereduceerde allergene eigenschappen). Vaak werden aanduidingen gebruikt als 
‘hypoallergeen’ als niet-specifieke gezondheidsclaim. Een gedeeltelijk gehydrolyseerde 
hypoallergene volledige zuigelingenvoeding of opvolgzuigelingenvoeding, mag geen claim maken 
rond de vermindering van het risico op koemelkallergie op het etiket, op websites, in reclame of 
marketing materiaal tenzij deze claim bewezen is en goedgekeurd is. De veiligheid en de 
geschiktheid van zuigelingenvoeding die eiwithydrolysaten bevat, moet bovendien 
voorafgaandelijk beoordeeld worden door EFSA.  

EFSA is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling moeten aantonen of en in welke mate 
bepaalde zuigelingenvoeding het risico op het ontwikkelen van klinische allergieverschijnselen op 
korte en lange termijn verlaagt . EFSA heeft reeds in mei 2017 specifieke richtlijnen opgesteld 
om de aanvrager te helpen bij de voorbereiding van een dossier voor de goedkeuring van 
volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die bereid is van eiwithydrolysaten om 
de veiligheid en de geschiktheid te beoordelen (Scientific and technical guidance for the preparation 
and presentation of an application for authorisation of an infant and/or follow-on formula 

manufactured from protein hydrolysates). 

• De gebruikte eiwithydrolysaten in IF en FOF moeten vanaf 22 feb 2022 in overeenstemming zijn 
met de in bijlage II, punt 2, opgenomen eiwitbronnen van Verordening 2016/127.  

 

  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
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Classificatie als FSMP: 

• Leidraadnota van 2017 voor de classificatie van FSMP’s : Mededeling van de Commissie inzake 
de indeling van voeding voor medisch gebruik. 

 

Notificatieplicht: 

Vanaf 22 februari 2022 is er naast de verplichte notificatie van volledige opvolgzuigelingenvoeding 
en FSMP ook een notificatieplicht voor opvolgzuigelingenvoeding op basis van eiwithydrolysaten. 
Wanneer van eiwithydrolysaten vervaardigde opvolgzuigelingenvoeding in de handel wordt 
gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat 
waar het betrokken product in de handel wordt gebracht in kennis van de informatie die op de 
etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket 
te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om 
de naleving van deze verordening vast te stellen. Er dient tevens een bewijs toegevoegd te worden 
aan het notificatiedossier dat een toegelaten eiwithydrolysaat gebruikt wordt. 
 
Notificatie gebeurt bij voorkeur via het elektronisch platform FOODSUP.  
 

Overzicht notificatieplicht: 

Verplichte notificatie van voeding voor specifieke groepen voor zuigelingen (divisie FSG) vindt u in 

onderstaand overzicht.  

Opmerking: verrijkte peutermelken voor jonge kinderen vanaf 1 jaar dienen genotificeerd te worden 

als gewone verrijkte voeding (NUT-nr). 

 

  

22/2/2020: FSMP + IF + FOF met andere ingrediënten dan in de bijlage van verordening
2016/127

22/02/2022: FSMP + IF + FOF  met andere ingrediënten dan in bijlage van 
Verordening 2016/2127 + FOF op basis van eiwithydrolysaten

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1125(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1125(01)&from=EN
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Meer informatie over de wetgeving en notificatieprocedure?  

➢ apf.fsg@health.fgov.be  

Els Heyvaert 

Amandine Darimont 

Isabelle Laquiere 

 

➢ www.gezondheid.belgie.be > VOEDING > specifieke voedingsmiddelen >  voedingsmiddelen voor 

specifieke doelgroepen  

o https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-

voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voedingsmiddelen-0 

o https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-

voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voeding-voor 

 

Disclaimer 

De inhoud van dit document dient louter ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend of aanspraak op worden gemaakt.  
 
 
 

mailto:apf.fsg@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-specifiques/aliments-pour-des-groupes-specifiques/normes-pour-les-aliments
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://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voeding-voor
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/voeding-voor

