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Samenvatting 
De Commissie heeft de Commissiewerkgroep voor Voeding voor specifieke groepen 
op 23 oktober ingelicht over de stand van zaken over de volgende onderwerpen: 
- De publicatie van de gedelegeerde handeling over de bijzondere 

samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig 
vervangende producten voor gewichtsbeheersing; 

- De publicatie van de administratieve guidance over eiwithydrolysaten in 

volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding; 
- De aanpassing van de gedelegeerde handeling over zuigelingenvoeding naar 

aanleiding van de EFSA-opinie over minimum eiwitgehalte; 
- De publicatie van de guidance over voeding voor medisch gebruik; 
- De aanpak voor opstellen van de gedelegeerde handeling over op granen 

gebaseerde producten en babyvoeding. 

Daarnaast heeft het Joint Research Center (JRC) de eerste resultaten getoond van 
de inventarisatie van voedingsaanbevelingen voor zuigelingen en jonge kinderen 
tussen 6 mnd en 3 jaar die internationaal en nationaal gelden. 
 

 
 
UPDATES FROM THE COMMISSION  

 
Delegated act on total diet replacement for weight control  
De gedelegeerde handeling (verordening (EU) 2017/1798)  over de bijzondere 
samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig 
vervangende producten voor gewichtsbeheersing is door de Commissie op 2 juni 
2017 vastgesteld. Na de raadpleging door EP en Raad is de verordening op 7 
oktober gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. 

De verordening treedt in werking per 27 oktober 2017 en is van toepassing vanaf 
27 oktober 2022. 
 
 
Administrative Guidance on the submission of dossiers on protein hydrolysates  
De Commissie heeft een administratieve guidance opgesteld over 

eiwithydrolysaten in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding. 

Het is te vinden op de website van de Commissie. Het betreft een administratieve 
aanvulling op de technische guidance van de EFSA. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_ln_spec-group_admin-
guidance-infant.pdf 
 
 

Delegated act amending delegated Regulation EU 2016/127 with regard to the 
protein content of follow-on formula  
De EFSA heeft een opinie uitgebracht waarin een advies voor een minimum 
eiwitgehalte van 1,61 gram in opvolgzuigelingenvoeding wordt gegeven. Na een 
schriftelijke consultatie van de lidstaten wordt de gedelegeerde handeling over 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_ln_spec-group_admin-guidance-infant.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_ln_spec-group_admin-guidance-infant.pdf
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zuigelingenvoeding binnenkort aangepast. 
 

 
Guidance on food for special medical purposes  
De tekst van de guidance over voeding voor medisch gebruik is eerder besproken 
door de commissiewerkgroep, is nu vertaald en kan het traject van publicatie in.  

Enkele lidstaten geven aan dat een guidance voor voeding voor medisch gebruik 
zeer welkom is, maar dat ze dit onderwerp ook graag op de agenda van ‘better 
training for saver food’ willen. De Commissie geeft aan dat dit onderwerp voor 
volgend jaar is aangemeld.  
 
 
Delegated act on processed cereal-based food and baby food (presentation)  

Omdat de gedelegeerde handeling over op granen gebaseerde producten en 
babyvoeding door het EP is afgewezen, wordt nu grondig geïnventariseerd wat de 
behoefte is van baby’s en jonge kinderen, wat er op de markt is en wat de 
voedingsaanbevelingen in de lidstaten zijn. De gedelegeerde handeling was volledig 
gebaseerd op de oude richtlijn 2006/125/EC. De redenen voor de afwijzing door 
het EP waren de maximum suikerniveaus en onduidelijkheid op het etiket dat het 

product niet onder 6 mnd zal worden geconsumeerd. Het EP heeft de Commissie 

gevraagd om een opinie van de EFSA over samenstellingseisen en de 
wetenschappelijke effecten van vroege introductie van babyvoeding en op granen 
gebaseerde producten. 
De richtlijn 2006/125/EC is gestoeld op twee wetenschappelijke opinies van het 
Scientific Committee for Food (SCF) uit 1990. Dit is vrij oud en het zou kunnen dat 
er andere inzichten zijn en andere of aanvullende items die meegenomen zouden 

moeten worden als er nieuwe regelgeving opgesteld moet worden. 
 
De Commissie heeft daarom eerder dit jaar de lidstaten twee vragen voorgelegd; 
1) is de inhoud van de oude opinies van SCF uit 1990 nog steeds geschikt voor 
nieuwe samenstellingseisen en 2) zijn er andere items, die niet voorkomen in de 
SCF rapporten, die moeten worden meegenomen.  
Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat de lidstaten van mening zijn dat 

de oude opinies niet meer geschikt zijn om nieuwe regelgeving op te baseren en 
dat de voorkeur gegeven wordt aan een gedegen review, waarbij rekening 
gehouden wordt met de nationale en internationale voedingsaanbevelingen voor 
zuigelingen en jonge kinderen, met de producten die nu op de markt zijn, met de 

laatste stand van de wetenschap en met voedingsbehoefte van zuigelingen en 
jonge kinderen.  

De meerderheid van de lidstaten gaf aan dat de productcategorieën herzien moeten 
worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige marktsituatie en 
met de specifieke voedingsbehoefte van zuigelingen en jonge kinderen. 
Daarnaast hebben lidstaten aangegeven dat het goed is om de leeftijd voor 
introductie van aanvullende voeding te bekijken. 
Op basis van de ingezonden reacties van de lidstaten zal de Commissie bij het 
opstellen van de gedelegeerde handeling kijken naar onderverdeling van 

leeftijdsgroepen, verrijking (welke stoffen verplicht, vrijwillig, verboden), 
nutritionele elementen, herziening van productcategorieën, pesticide niveaus en 
gebruik van aroma’s. 
De EFSA is al gevraagd een opinie uit te brengen over de geschikte leeftijd waarbij 
aanvullende voeding geschikt is, dit wordt september 2018 verwacht. JRC voert 
een studie uit naar de marktsituatie van babyvoeding en op granen gebaseerde 
producten en naar de nationale en internationale voedingsaanbevelingen voor 

zuigelingen en jonge kinderen. Dit wordt maart 2018 verwacht. Voor het bepalen 

van de samenstellingseisen zal voor de EFSA een mandaat worden opgesteld. 
Daarnaast wordt gekeken naar maxima’s voor pesticiden residuen en gebruik van 
aroma’s.  
De Commissie geeft aan dat er op zijn vroegst eind 2019 een gedelegeerde 
handeling over babyvoeding en op granen gebaseerde producten kan liggen. 
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JOINT SECTION WITH THE JOINT RESEARCH CENTRE (JRC)  
 

Updates from the JRC on the study being carried out on baby food 
JRC heeft voor zuigelingen en jonge kinderen tussen 6 mnd en 3 jaar onderzoek 
gedaan naar de voedingsaanbevelingen die internationaal en nationaal gelden. De 
lidstaten zijn afgelopen zomer bevraagd hierover. JRC heeft de resultaten naast 

elkaar gezet, maar verder nog geen analyses uitgevoerd of adviezen gegeven. 
Bij de lidstaten ligt de aandacht voor voedingsaanbevelingen op dezelfde items, de 
detail aanbevelingen kunnen soms wel erg verschillen: zetmeelproducten 
(introductie vanaf 4-6 mnd, specifieke aanbevelingen voor introductie van 
volkorenproducten, allergenen), fruit (1-2/dag, speciale aandacht voor bessen, 
regionale- en seizoensproducten, vruchtensap zonder suiker, vruchtensap 
verdunnen in water, geen vruchtenjam), groente (min 3/dag, regionale-

/seizoensproducten, variatie, geen harde stukken, waarschuwing nitraat/nitriet), 
aardappelen (onderdeel van zetmeelgroep, geen groene of onrijpe aardappelen), 
peulvruchten (als granen/groente/vleesvervanging), melk en zuivelproducten (3-5 
porties/dag, vanaf 2 jaar magere producten, laag suiker gehalte, verrijking met Ca, 
vitamine D), vlees (10-70g/dag, max 500g roodvlees/week, afwisselen van 
soorten, voorkeur mager vlees, geen be/verwerkte vleesproducten, uitkijken met 

lever i.k.v. vitamine A en met nitriet), vis (1-2/week, alternatief van vlees, 

voorkeur vette varianten, uitkijken met kwik), eieren (alternatief voor vlees), olie 
en vetten (1-3 tl/dag, voorkeur plantaardige olie en zachte margarines), noten en 
zaden (na 2 jaar kleine hoeveelheden ongezouten varianten, in de vorm van 
pasta). 
Daarnaast heeft JRC specifiek gekeken naar aanbevelingen rondom suikers (ook 
vrije suikers en toegevoegde suikers), zout (ook gejodeerd zout, kruiden en 

specerijen), water en andere dranken (ook ongezoet/suikervrij, vruchtensap).  
Sommige lidstaten geven ook aan welke producten niet worden aanbevolen zoals 
honing, rauw vlees en vis, koeienmelk, gezoete dranken, suiker, zout, leverpaté, 
be/verwerkte vleesproducten.  
JRC heeft verder aanbevelingen rondom supplementen naast elkaar gezet zoals 
vitamine D, vitamine K, vitamine A, ijzer.  
Er zijn verschillende lidstaten die waarschuwen voor een teveel aan energie, eiwit, 

verzadigd vet, suiker en zout en die waarschuwen voor tekorten aan vet, 
omegavetzuren, vitamine D, ijzer en jodium. Ook de het verrijkingsbeleid van de 
verschillende lidstaten is meegenomen. 
Verschillende lidstaten hebben daarnaast andere aanbevelingen over bijvoorbeeld 

kleine stukjes (brood, fruit, etc) geven, zelf eten met hand of lepel, samen met de 
familie eten, gebruik van beker met drinktuitje en flesjes. 

JRC heeft van verschillende productcategorieën het gehalte aan energie, eiwit, 
totaal vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, zout en vezel in de verschillende 
productcategorieën, die nu op de markt zijn, met boxplotjes in beeld gebracht. 
 
Conclusie is dat veel voedingsaanbevelingen in de lidstaten gelijk zijn, maar dat er 
ook verschillen zijn. De resultaten worden verder uitgewerkt in een rapport. 
Komende tijd zal worden bekeken in hoeverre samenstellingseisen opgesteld 

moeten worden voor de verschillende productcategorieën of dat met 
etiketteringsvoorschriften dergelijke detailregels niet nodig zijn. De marktsituatie, 
voedingsbehoefte en etikettering (ook voedings- en gezondheidsclaims en 
maximum niveaus voor verrijking) worden meegenomen. 
JRC gaat de resultaten verder analyseren en kijken naar recepten die in lidstaten 
worden gehanteerd en onderverdeling van leeftijdsgroepen. De verwachting is dat 
eind maart 2018 het rapport gereed is, daarna zal er een vergadering van de 

Commissiewerkgroep volgen. Dan zal er een mandaat voor de EFSA worden 

opgesteld. Een opinie van de EFSA wordt in 2019 verwacht, waarna gewerkt kan 
worden aan de tekst van de gedelegeerde handeling.  
 
 
Den Haag, 27 oktober 2017 


