
 

 

Persbericht 

Oprichting van de Belgische federatie voor baby- en peutervoeding: 

lancering van babynutrition.be 

Brussel, 25 september 2018 – DSM, Hero, Inex, Mead Johnson Nutrition, Nestlé en Nutricia 

kondigen vandaag aan dat ze samen de Belgische Federatie voor baby- en peutervoeding 

oprichten, hierna “babynutrition.be” genoemd. De nieuw ingestelde sectorfederatie 

vertegenwoordigt exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voedingsmiddelen en -

ingrediënten op de Belgische markt brengen die specifiek geschikt zijn voor baby’s en peuters van 

0 tot 3 jaar.  

Met de oprichting van babynutrition.be bundelen de zes voedingsbedrijven hun krachten in deze 

nieuwe sectorfederatie om onderwerpen aan te pakken met betrekking tot de volgende 

productcategorieën: volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte 

voedingsmiddelen op basis van granen, babyvoeding, dieetvoeding voor medisch gebruik en  

“groeimelk”. De Belgische Federatie voor baby- en peutervoeding treedt op als woordvoerder 

tegenover relevante stakeholders door een proactieve dialoog met hen aan te gaan. 

Prioriteiten 

Een optimale voeding in de vroege kinderjaren is essentieel voor de groei, gezondheid en 

ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. 

babynutrition.be ondersteunt de principes van de Wereldgezondheidsorganisatie en de adviezen van 

Belgische kinderverenigingen zoals ONE, Office de la Naissance et de l’Enfance en Kind en Gezin, die 

stellen dat borstvoeding de beste voedingsbron blijft voor een baby. 

De babyvoedingsector is één van de strengst wettelijk geregelde sectoren in de Europese Unie, met 

wet- en regelgeving op het gebied van onder meer voedselveiligheid, voedingssamenstelling, 

etikettering en reclame. De huidige Europese en nationale wetgeving stelt regels vast voor volledige 

zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen, 

babyvoeding, dieetvoeding voor medisch gebruik en “groeimelk”. 

De Belgische federatie voor baby- en peutervoeding legt haar focus op: 

• haar leden informeren over het geldende regelgevingskader en lopende ontwikkelingen; 

• kennis uitwisselen met beleidsmakers. 

 

 

 

http://www.one.be/
http://www.kindengezin.be/


Maud Sermeus benoemd tot Secretaris-Generaal  

 

De 6 bovenstaande ondernemingen hebben Maud Sermeus benoemd als Secretaris-Generaal van 

babynutrition.be. Maud Sermeus studeerde voedings- en dieetkunde aan het Instituut Paul Lambin in 

Brussel. Ze is actief in de voedingsindustrie sinds 2000 als food policy advisor bij Fevia, de federatie 

van de Belgische voedingsindustrie. “De afgelopen 18 jaar bij Fevia, heeft Maud uitgebreide expertise 

in de levensmiddelenwetgeving en ruime ervaring opgedaan met het behartigen van de belangen van 

alle Belgische voedingsbedrijven. Dit zijn onbetwistbare troeven voor onze nieuwe federatie 

babynutrition.be”, zegt Ines De Zwaef - Nestlé, Voorzitter van de Belgische Federatie voor baby- en 

peutervoeding. 

Op administratief vlak is de federatie babynutrition.be een aparte vereniging met haar eigen 

bestuursorgaan, maar is volledig geïntegreerd in Fevia, de federatie van de Belgische 

voedingsindustrie. 

Website 

www.babynutrition.be  

“The Belgian federation for infant and young child nutrition”, afgekort babynutrition.be, 

vertegenwoordigt 6 bedrijven die actief zijn op de voedingsmarkt voor baby’s en peuters in België: 

DSM, Hero Benelux, Inex, Mead Johnson Nutrition, Nestlé en Nutricia. 

Contactpersonen voor de pers 
“Belgian federation for infant and young child nutrition” – www.babynutrition.be  

Maud Sermeus 0474/41.71.13 ms@fevia.be  
Nicholas Courant 0478/24.31.49 nc@fevia.be  
 
Wetenschapsstraat, 14 – 1040 Brussel 
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