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Wetgeving & Toezicht
Thema: Specificaties

Op voorverpakte levensmiddelen moet 
de fabrikant informatie over dat levens-
middel weergeven op het etiket of de ver-
pakking. Die informatie is te beschouwen 
als de specificatie van dat levensmiddel 
bedoeld voor de consument. 
Minimaal moet op een etiket de naam, 
de ingrediënten, de netto hoeveelheid, 
de houdbaarheid of uiterste consumptie-
datum, de (handels)naam en het adres 
van de fabrikant staan. Afhankelijk van 
de aard van het levensmiddel moet de 
fabrikant aanvullende informatie vermel-
den, zoals bewaar- en opslaginstructies 
voor koelverse levensmiddelen.

Nakomen
Komt een product niet overeen met de 
specificaties of de informatie op het eti-
ket, dan kan de fabrikant de producten 
terugzenden naar zijn leverancier en van 
deze bij geleden schade een vergoeding 
eisen. Ook de consument, die schade 
heeft geleden als gevolg van een gebrek-
kig levensmiddel, kan schade claimen bij 
de producent ervan. Een bekend voor-

beeld is de tandartsrekening voor het 
herstellen van een afgebroken tand als 
gevolg van het bijten op een steentje in 
roggebrood. 

Verkeerd etiket
In de praktijk van de consumentenpro-
ducten zijn er tal van voorbeelden van 
onjuiste etiketten. Behalve vertaalproble-
men is een belangrijke tekortkoming het 

niet vermelden van een allergeen op het 
etiket. Ook disclaimers als ‘vrij van glu-
ten’ worden niet altijd juist gebruikt. ‘Vrij 
van’ betekent namelijk absoluut afwezig. 

Voedingsclaim
Een niet (goed) onderbouwde voedings-
claim levert doorgaans niet direct schade 
op. Wel voldoet het levensmiddel dan 
niet aan de specificatie. De producent 
maakt namelijk niet waar wat hij de con-
sument heeft beloofd met mogelijk als 
gevolg een recall. Rookworst met de 
claim ‘minder vet’ moet ook daadwerke-
lijk minstens 30% minder vet bevatten 
dan gebruikelijk is. Ook moet een vlees-
product worden voorzien van een voe-
dingswaardedeclaratie waarin de gehal-
ten van die stoffen moeten worden ver-
meld waarvoor de betreffende claim 
wordt gemaakt. Bijvoorbeeld ‘Rijk aan 
ijzer’ of ‘Bevat vitamine A, B2 en D’. 
Onjuist is ook om een vleesbereiding als 
beenham te kwalificeren als ‘vleespro-
duct’ om zo het gebruik van de levens-
middelenadditieven als kalium nitriet en 
natriumnitraat te rechtvaardigen.

Parallelimport
Niet altijd heeft een producent de etiket-
tering in eigen hand. Vorig jaar bracht 
een importeur buiten de oorspronkelijke 
producent om via parallelimport soep op 
de Canadese markt. Die soep was voor 
Nederland bestemd. 
De Canadese importeur had bij het verta-
len van het etiket de aanwezigheid van de 
allergenen melk en ei niet vermeld. 
Gevolg was dat de Nederlandse produ-
cent daarop werd aangesproken.

B2B
Ook in het handelsverkeer tussen bedrij-
ven worden fouten gemaakt. Vaak ver-
melden de specificaties dat producten 

vrij zijn van bepaalde stoffen of ziektever-
wekkers. Toch laten schadegevallen 
gemeld bij ERS (Emergency Response 
Service) van TNO zien dat fysische veront-
reinigingen van onder meer glas en steen 
en microbiologische besmettingen met 
ziekteverwekkende bacteriën in levens-
middelen en grondstoffen voorkomen.
Dat een fysische verontreiniging kan lei-
den tot een grote schade, ondervond een 
meelleverancier. Zijn afnemer moest par-
tijen terughalen omdat deze metaaldeel-
tjes bevatten. Die meelleverancier 
beheerste het zeven op die deeltjes 
onvolledig en werd geconfronteerd met 
een schadeclaim van vele miljoenen 
euro’s. 

Rond levensmiddelen komen we twee soorten specificaties 

tegen. Als afspraken die bedrijven gebruiken in hun onderlinge 

handelsverkeer en als voorlichting op het etiket van het verpakte 

levensmiddel. Fouten erin kunnen grote risico’s met zich mee 

brengen met als gevolg schadeclaims van miljoenen euro’s.

Specs juridisch bekeken

‘Niet altijd heeft de producent 
de etikettering in eigen hand’
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Bij het vertalen (rood omcirkeld op de foto), maar ook bij 
het vermelden van allergenen of claims dat een product 
geen allergeen bevat (‘vrij van’), worden nog veel fouten 
gemaakt. 
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