
 

 

Besluit van  

 

houdende regels met betrekking tot levensmiddelen gebaseerd op (koe- of 

geitenmelk)eiwit, waaraan ten minste één of meer vitaminen, mineralen of andere 

stoffen zijn toegevoegd, en die bestemd zijn voor jonge kinderen van één tot drie jaar 

om als drinkwaar te nuttigen (Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk) 

 

 

 

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van vul in datum voordracht, 

kenmerk vul in kenmerk van de voordracht; 

 

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 8, eerste lid, onderdelen a, b, c en f, en 

32b van de Warenwet; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van vul in datum advies 

RvS, no. vul in nummer advies RvS); 

 

Gezien het nader rapport van , van Onze Minister voor Medische Zorg van (vul in datum 

nader rapport, vul in kenmerk nader rapport); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

§ 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder:  

a. andere stof: een stof als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) 

1925/2006. 

b. opvolgzuigelingenvoeding: een levensmiddel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 

onderdeel d, van verordening (EU) 609/2013; 

c. peuterdrank: een levensmiddel gebaseerd op eiwit, waaraan ten minste één of meer 

vitaminen, mineralen of andere stoffen zijn toegevoegd, en dat bestemd is voor jonge 

kinderen van één tot drie jaar om als drinkwaar te nuttigen; 

d. peutermelk: peuterdrank uitsluitend gebaseerd op koe- of geitenmelkeiwit; 

e. verordening (EU) 2016/127: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de 

Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 

van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en 

informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en 

opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding 

van zuigelingen en peuters (PbEU 2016, L 25); 

f. verordening (EU) 609/2013: Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees 



 

 

Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde 

levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig 

vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 

92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 

2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en 

de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie 

(PbEU 2013, L 181); 

g. verordening (EU) 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van 

voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 

1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de 

Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en 

Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304); 

h. verordening (EG) 1925/2006: Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen 

en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PbEU 2006 L 404); 

i. volledige zuigelingenvoeding: een levensmiddel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 

onderdeel c, van verordening (EU) 609/2013.  

 

Artikel 2   

Het is verboden peuterdrank en peutermelk te bereiden of te verhandelen anders dan 

met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.  

 

§ 2. Samenstellingsvoorschriften en toevoegen van vitaminen, mineralen en 

andere stoffen  

 

Artikel 3  

1. Peuterdrank en peutermelk voldoen ten minste aan de samenstellingsvoorschriften 

van bijlage II, onderdelen 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 

6.5, van verordening (EU) 2016/127.  

2. In afwijking van het eerste lid zijn de voorschriften met betrekking tot afdeling A van 

bijlage III, genoemd in bijlage II, onderdelen 2.1 en 2.2, van verordening (EU) 

2016/127, niet van toepassing.  

3. In afwijking van het eerste lid en bijlage II, onderdeel 4, van verordening (EU) 

2016/127 geldt geen minimumgehalte voor de toevoeging van vetten aan peuterdrank 

en peutermelk.  

4. De energiewaarden in peuterdrank en peutermelk bedragen minimaal 45 kilocalorieën 

per 100 milliliter en maximaal 65 kilocalorieën per 100 milliliter.  

 

Artikel 4  

1. Het is toegestaan aan peuterdrank en peutermelk de vitaminen, mineralen of andere 

stoffen, genoemd in bijlage II, onderdelen 3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 7, 8, 8.1, 8.2, 9 en 

10, van verordening (EU) 2016/127, toe te voegen, uitsluitend met inachtneming van de 

daarin gestelde samenstellingsvoorschriften. 

2. In afwijking van het eerste lid en bijlage II, onderdeel 8.1, van verordening (EU) 

2016/127 geldt geen minimumgehalte voor de toevoeging van natrium aan peuterdrank 

en peutermelk.  

 

Artikel 5  

Artikel 2, tweede lid, voor zover betrekking hebbend op de artikelen 3, eerste lid, en 6, 

eerste en zesde lid, van verordening (EG) 1925/2006, alsmede de artikelen 5 en 6 van 



 

 

het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, zijn niet 

van toepassing op peuterdrank en peutermelk. 

 

§ 3. Aanduidingen, vermeldingen en presentatie 

 

Artikel 6   

1. De aanduiding peuterdrank mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 

peuterdrank die niet uitsluitend gebaseerd is op koe- of geitenmelkeiwit.  

2. De aanduiding peutermelk mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 

peutermelk. 

 

Artikel 7   

Bij de verhandeling van peuterdrank en peutermelk worden de volgende vermeldingen 

gebezigd:  

a. de leeftijdscategorie tussen één en drie jaren waarvoor het bestemd is; 

b. een vermelding dat het product geen vervanging is van een gevarieerd 

voedingspatroon;  

c. een vermelding dat het product geen vervanging is van vitamine D suppletie; en  

d. een vermelding dat het product geen vervanging is van moedermelk. 

 

Artikel 8  

De etikettering en presentatie van peuterdrank en peutermelk geschiedt zodanig dat het, 

voor wat betreft de gebruikte tekst, afbeeldingen en kleuren, niet als een vervolgproduct 

op volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding wordt gepresenteerd. 

 

Artikel 9  

1. In afwijking van de artikelen 31, derde lid, 32, tweede lid, en 33, eerste lid, van 

verordening (EU) nr. 1169/2011 worden de energiewaarde en de hoeveelheden 

voedingsstoffen van peuterdrank en peutermelk uitgedrukt per 100 milliliter van het 

gebruiksklare levensmiddel zoals bereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant.  

2. Indien van toepassing mag de informatie ook worden uitgedrukt per 100 gram van 

het levensmiddel zoals het wordt verkocht. 

 

Artikel 10    

In afwijking van artikel 32, derde en vierde lid, van verordening (EU) 1169/2011 wordt 

de eventuele vermelding van de hoeveelheid voedingsstoffen van peuterdrank en 

peutermelk uitgedrukt als een percentage van de in bijlage VII van verordening (EU) 

2016/127 vastgestelde referentie-innamen per 100 milliliter van het gebruiksklare 

levensmiddel zoals bereid volgens de aanwijzing van de fabrikant.  

 

§ 4. Slotbepalingen 

 

Artikel 11  

Het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A 

In artikel 1, eerste lid, onderdeel e, wordt “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” 

vervangen door “referentie-innames”. 

 

B 

In artikel 6, eerste lid, wordt “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” vervangen door 

“referentie-inname”. 

 



 

 

C 

In bijlage 2 wordt “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” vervangen door “referentie-

innames”. 

 

D 

In bijlage 3 wordt “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” vervangen door “referentie-

innames”. 

 

Artikel 12 

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:  

1. In de inhoudsopgave wordt na onderdeel C-29 een onderdeel ingevoegd, luidende:  

C-30 Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk 

2. Na rubriek C-29 wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidende: 

 

C-30 Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk   

C-30 Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk    

C-30.1 Artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid  €525,- €1.050,- X 

C-30.2 Artikel 2 juncto artikel 3, vierde lid €525,- €1.050,- X 

C-30.3 Artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid €525,- €1.050,- X 

C-30.4 Artikel 2 juncto artikel 6, eerste lid €525,- €1.050,- X 

C-30.5 Artikel 2 juncto artikel 6, tweede lid €525,- €1.050,- X 

C-30.6 Artikel 2 juncto artikel 7 €525,- €1.050,- X 

C-30.7 Artikel 2 juncto artikel 8 €525,- €1.050,- X 

C-30.8 Artikel 2 juncto artikel 9, eerste lid €525,- €1.050,- X 

C-30.9 Artikel 2 juncto artikel 9, tweede lid €525,- €1.050,- X 

C-30.10 Artikel 2 juncto artikel 10 €525,- €1.050,- X 

 

Artikel 13 

Peuterdrank en peutermelk die vóór 1 juli 2024 in de handel zijn gebracht of 

geëtiketteerd, mogen na die datum nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn 

uitverkocht.  

 

Artikel 14  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2024. 

 

Artikel 15  

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk. 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

De minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

 

T. van Ark 

 

 

 

 

 

 


