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Wetgeving & Toezicht

Het Warenwetbesluit etikettering van 
levensmiddelen geeft aan dat levens-
middelen van een datum van minimale 
houdbaarheid of een uiterste consump-
tiedatum moeten worden voorzien. De 
producent, de verhandelaar of importeur 
bepaalt mede op grond van zijn aanspra-
kelijkheid voor producten, die houdbaar-
heid. Daarbij houdt hij rekening met de 
wijze van bewaren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt bij het vermelden van een 
minimale houdbaarheid is de kwaliteit 
van het levensmiddel. De vermelding is 
dan ‘ten minste houdbaar tot …’: THT. 
Aangevuld met eventueel een bewaar- 
of bereidingsvoorschrift, zien we dit 
op nagenoeg alle levensmiddelen die 
bij kamertemperatuur kunnen worden 
bewaard. Op de genoemde datum mag 
het product niet bedorven zijn of op een 
andere wijze ondeugdelijk zijn geworden. 
De uiterste consumptiedatum moet wor-

den vermeld bij levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk 
zijn en daarom na korte tijd een onmid-
dellijk gevaar voor de volksgezondheid 
kunnen opleveren. Deze vermelding is 
verplicht als de producent in het bewaar-
voorschrift op de verpakking vermeldt 
dat de consument het levensmiddel 

tussen de 0 en de 6ºC moet bewaren, en 
als de houdbaarheid niet langer is dan 
5 dagen. Op het levensmiddel moet dan 
worden vermeld ‘te gebruiken tot …’: 
TGT, samen met aanwijzingen voor bewa-
ring, zoals de maximale bewaartempera-
tuur en gebruik, zoals het consumeren 
binnen een bepaald aantal dagen na 
aankoop.
Vers vlees, verse vis, verse kip en vers 
gesneden groente behoren tot deze 
bederfelijke levensmiddelen. 

Verstreken THT
Als de houdbaarheidsdatum is verstre-
ken, garandeert de producent de kwa-
liteit niet meer. Het product mag nog 
steeds worden verkocht als het zijn nor-
male eigenschappen als kleur, geur, con-
sistentie en smaak bezit, niet is bedorven 
en de gezondheid niet in gevaar brengt. 
Verkoop na de houdbaarheidsdatum 
betekent dat de verantwoordelijkheid 
overgaat naar de verkoper. Ook moet 
de traceerbaarheid van de verkoper zijn 
geregeld. 

Verlengen THT
Voldoet het levensmiddel nog aan de 
eisen dan mag de importeur, verkoper 
of verhandelaar zelf de houdbaarheids-
datum verlengen. Dat geeft hem de rol 
van producent en hij is daarmee verant-
woordelijk voor de kwaliteit. Op grond 
van de (hygiëne) Verordening (EG) nr. 
852/2004 moet hij een risicobeoordeling 
uitvoeren en traceerbaar zijn voor de 
koper of consument.
Niet altijd moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd. Daar de THT-datum 
voor ongekoelde levensmiddelen voor-
namelijk is gebaseerd op kwaliteitseisen, 

mogen zij organoleptisch op uiterlijk, 
geur en smaak worden beoordeeld en is 
een risicoanalyse niet noodzakelijk. 
Bij gekoelde levensmiddelen is de 
THT-datum de uiterste verkoopdatum, 
aangezien het hier doorgaans gaat om 
bederfelijke levensmiddelen, waarin ziek-
makende bacteriën kunnen uitgroeien. 
Die datum is gebaseerd op eisen ten 
aanzien van kwaliteit en voedselveilig-
heid. Het niet mogen verkopen na de 
THT-datum geldt ook voor eieren en 
gepasteuriseerde melk en melkproduc-
ten, zoals yoghurt.

Verkoop na TGT
Verkoop van levensmiddelen met een 
verstreken uiterste consumptiedatum is 
verboden. Ook mogen ze thuis niet meer 
worden geconsumeerd. 

Verlengen TGT
Het verlengen van de houdbaarheids-
datum van TGT-producten is alleen 
mogelijk na het uitvoeren van een risico-
analyse van het levensmiddel. In de prak-
tijk is dit nagenoeg onmogelijk voor de 
importeur, verhandelaar of winkelier. Een 
producent heeft wel de mogelijkheid om 
die analyse te doen. In de praktijk bete-
kent een dergelijke verlenging het op de 
markt brengen van een nieuw geprodu-
ceerd levensmiddel. 

Levensmiddelen krijgen een bepaalde houdbaarheid mee. 

Die houdbaarheid kan zijn verstreken voor de verkoop of 

consumptie ervan. In bepaalde gevallen kan deze houdbaarheid 

worden verlengd. Die vereisten zijn vastgelegd in het VWA 

informatieblad 6/15 juli 2009.
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‘Bij verkoop na de 
houdbaarheidsdatum is de 
verkoper verantwoordelijk’ 

Foto: TN
O

Verkoop op de markt als alternatief voor het verlengen 
van de houdbaarheid.
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