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1. Doel
Fabrikanten die actief zijn in de sector van de bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters
herinneren aan hun plicht om over een toelating te beschikken voor die specifieke activiteit en een
HACCP-systeem te implementeren dat rekening houdt met de specifieke vereisten voor bijzondere
voeding voor zuigelingen of kleuters.

2. Toepassingsgebied
Registratie van fabrikanten die actief zijn in de sector van de bijzondere voeding voor zuigelingen of
kleuters en specifieke vereisten voor het HACCP-systeem met betrekking tot bijzondere voeding voor
zuigelingen of kleuters.

3. Wetgeving
Richtlijn 92/52/EEG van de Raad van 18 juni 1992 inzake volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding die voor de uitvoer naar derde landen is bestemd.
Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van 25 maart 1999 betreffende de dieetvoeding voor medisch
gebruik.
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op
basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters.
Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding
en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG.
De drie laatste bovenstaande richtlijnen zijn omgezet in het koninklijk besluit van 18 februari 1991
betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria in
voedingsmiddelen.
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de
maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.

4. Definities
Het woord “kleuters” in bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters betekent ook “peuters” of
“jonge kinderen”.
Bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters omvat volgende categorieën levensmiddelen :
Volledige zuigelingenvoeding :
voedingsmiddelen die speciaal zijn bedoeld om als voeding voor zuigelingen in de eerste
levensmaanden te worden gebruikt, en die zolang nog geen passende aanvullende voeding wordt
gegeven, volledig aan de voedingsbehoeften van deze zuigelingen voldoen.
Opvolgzuigelingenvoeding :
voedingsmiddelen die speciaal zijn bedoeld om als voeding voor zuigelingen te worden gebruikt
wanneer passende aanvullende voeding wordt gegeven en die het belangrijkste vloeibare
bestanddeel vormen van de steeds gevarieerder wordende voeding van deze zuigelingen.
Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen of kleuters:
bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en/of van wortelproducten, die in de specifieke
behoeften voorzien van in goede gezondheid verkerende zuigelingen of kleuters, die zijn bedoeld om
te worden verbruikt door zuigelingen tijdens de periode waarin ze worden gespeend en door
peuters/kleuters om hun voeding aan te vullen en/of hen geleidelijk aan gewoon voedsel te laten
wennen.
Er kunnen vier categorieën onderscheiden worden.
i) eenvoudige graanproducten die met melk of met andere daarvoor in aanmerking komende vloeibare
voedingsmiddelen worden of moeten worden aangemaakt;
ii) graanproducten met daaraan toegevoegd een eiwitrijk voedingsmiddel, die met water of een
andere, geen eiwit bevattende vloeistof worden of moeten worden aangemaakt;
iii) deegwaren die vóór nuttiging in kokend water of andere geschikte vloeistoffen moeten worden
bereid;
iv) beschuiten en biscuits die rechtstreeks worden genuttigd of eerst worden verkruimeld en daarna
met water, melk of een andere geschikte vloeistof moeten worden vermengd.
Babyvoeding :
voedingsmiddelen die in de specifieke behoeften voorzien van in goede gezondheid verkerende
zuigelingen of kleuters, die zijn bedoeld om te worden verbruikt door zuigelingen tijdens de periode
waarin ze worden gespeend en door kleuters om hun voeding aan te vullen en/of hen geleidelijk aan
gewoon voedsel te laten wennen, met uitzondering van:
– bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen;
– voor peuters bestemde melk en sojadranken.

Dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen : voedingsmiddelen, die
worden aangeboden als speciaal bewerkte of samengestelde voedingsmiddelen voor bijzondere
voeding voor zuigelingen en die onder medisch toezicht door deze patiënten moeten worden gebruikt.
Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor de voeding, uitsluitend of gedeeltelijk, van patiënten, wier
vermogen om via gewone voedingsmiddelen, bepaalde nutriënten of bepaalde metabolieten in te
nemen, te verteren, te absorberen, te metaboliseren of uit te scheiden, beperkt is, aangetast is of
verstoord is, of die andere medisch bepaalde behoeften aan nutriënten hebben, voor de behandeling
waarvan niet louter met wijziging van het normale voedingspatroon noch met andere
voedingsmiddelen voor bijzondere voeding, noch met een combinatie van beide, kan worden voldaan.

5. Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters
Fabrikanten die bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters vervaardigen, dienen over een
toelating te beschikken voor die specifieke activiteit (*). De aanvraag tot toelating dient te gebeuren via
het “model aanvraagformulier” dat naar het hoofd van de Provinciale Controle-eenheid (PCE) moet
worden gestuurd. Operatoren kunnen eveneens een toelating aanvragen via Foodweb. Meer
informatie kan men hierover terugvinden op de website van het FAVV (Startpagina > Beroepssectoren
> Erkenningen, toelatingen en registratie).
Aangezien zuigelingen en kleuters de gevoeligste consumentengroep vormen, zijn er voor volledige
zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen,
babyvoeding en dieetvoeding voor medisch gebruik speciaal bestemd voor zuigelingen, specifieke
normen vastgelegd inzake microbiologische en chemische contaminanten en samenstelling. Met de
specifieke wettelijke vereisten voor deze producten dient dan ook rekening gehouden te worden bij de
opmaak van de HACCP-plannen.
De betreffende fabrikanten dienen op basis van hun risicoanalyse en bemonsteringsplan garanties te
bieden dat hoger genoemde wettelijke normen gerespecteerd zijn.
De analyses met betrekking tot bovenvermeld bemonsteringsplan dienen uitgevoerd te worden
door laboratoria die met goed gevolg deelnemen aan relevante interlaboratoriumonderzoeken (cf.
dienstnota AD/LABO/703441, dd 18/07/2011 : www.favv.be > Beroepssectoren > Laboratoria >
Ringtesten en FAQ Autocontrole : www.favv.be > Beroepssectoren > Autocontrole > F.AQ.’s), en met
geschikte analysemethoden; waarbij wordt benadrukt dat :
1. Voor controle op de relevante microbiologische criteria, de door het FAVV erkende
microbiologische methoden dienen aangewend te worden (cf. www.favv.be >
Beroepssectoren > Laboratoria > Erkende Laboratoria > Dienstnota’s)
2. Steeds gekozen moet worden voor analysemethodes met een voldoende lage
bepaalbaarheidsgrens, dit met het oog op zeer lage maximumgehaltes die voor bepaalde
parameters, in het bijzonder residuen van bestrijdingsmiddelen, zijn vastgelegd.
(*) T 1.2 Inrichtingen voor de productie, de verwerking en het in de handel brengen van voedingsmiddelen –
SSEC38005700 Specifieke producten – ACT38015700 Vervaardiging van specifieke voedingsproducten – PR64
Voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters
Vanaf 1/1/2013 : T 1.2 Verwerkte producten voor menselijke consumptie - PL43 Fabrikant – AC39 Vervaardiging
– PR56 Voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters
(Voor operatoren geregistreerd vóór 1/1/2013 gebeurt de omschakeling naar de nieuwe activiteit automatisch in
Foodweb)

6. Bijlage
Lijst met specifieke chemische en microbiologische criteria voor bijzondere voeding voor zuigelingen
en kleuters.
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