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Wetgeving & Toezicht

De Europese Gemeenschap heeft in 1992 
een systeem opgezet om binnen de EU de 
diversiteit van landbouwgewassen aan te 
moedigen en productnamen te bescher-
men tegen misbruik en namaak. Ook is 
dit bedoeld om consumenten te informe-
ren over het specifieke karakter van pro-
ducten. Het systeem voor landbouwpro-
ducten en levensmiddelen is vastgelegd 
in twee verordeningen. In EG 509/2006 
zijn de gegarandeerde traditionele speci-
aliteiten (GTS) geregeld, en in EG 
510/2006 zowel de beschermde geografi-
sche aanduidingen (BGA) als de 
beschermde oorsprongsbenamingen 
(BOB).

Nederland
Het Nederlandse bedrijfsleven gebruikt 
deze beschermingsmogelijkheden nau-
welijks. Met 9 beschermde benamingen 
behoort Nederland tot de 17 lidstaten 
met minder dan 10 beschermde bena-
mingen. Links naar de volledige product-
dossiers ervan staan op de website van 
de Adviescommissie Geografische aan-
duidingen, Oorsprongsbenamingen en 
Specificiteitcertificering (AGOS; www.
hpa.nl/voedsel-en-voeding/agos). 

GTS 
Een gegarandeerd traditionele speciali-
teit is een traditioneel landbouwproduct 
of een traditioneel levensmiddel met een 
erkende specificiteit. ‘Traditioneel’ bete-
kent hier het aantoonbare gebruik op de 
communautaire markt gedurende mini-
maal 25 jaar. ‘Specificiteit’ heeft betrek-
king op een aspect of een geheel van 
aspecten waardoor een landbouwproduct 
of een levensmiddel zich duidelijk onder-
scheidt van andere soortgelijke produc-

ten of levensmiddelen die tot dezelfde 
categorie behoren. Daarbij gaat het om 
de intrinsieke kenmerken, fysische, che-
mische, microbiologische of organolepti-
sche eigenschappen of om de productie-
methode of specifieke voorwaarden 
waaraan bij de productie moet zijn vol-
daan. De productieplaats is niet van 
belang. 
Nederland kent slechts één GTS, name-
lijk Boerenkaas. Deze halfharde kaas 
onderscheidt zich doordat ze van genera-
tie op generatie is gemaakt volgens een 
traditionele, gecontroleerde en ambach-
telijke bereidingswijze met verse rauwe 
melk op de boerderij. 

BOB 
Een beschermde oorsprongsbenaming is 
een naam van een plaats, streek, of land, 
die mag worden gebruikt in de benaming 
van een landbouwproduct of levensmid-
del:
– dat afkomstig is uit die plaats, streek 

of dat land en;
– waarvan de kwaliteit of de kenmerken 

hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te 
schrijven aan het geografische milieu 
met daarin factoren van natuurlijke en 
menselijke aard, en;  

– waarvan de productie, de verwerking 
en de bereiding in het geografische 
gebied heeft plaats gevonden.

Nederland heeft vijf BOB’s waarvan vier 
voor kaas: Boeren Leidse met sleutels; 
Kanterkaas, Kanternagelkaas en Kanter-
komijnekaas; Noord-Hollandse Edam-
mer en Noord-Hollandse Gouda. De 
aardappel Opperdoezer Ronde comple-
teert het kwintet. De aardappel met een 
iets onregelmatige vorm, diepe ogen en 
een vrij laag zetmeelgehalte wordt op de 

zavelgronden rondom Opperdoes 
geteeld en met de hand geoogst.

BGA 
Bij een beschermde geografische aan-
duiding mag de producent de naam van 
een plaats, streek of een land gebruiken 
in de benaming van een landbouw-
product of levensmiddel. Daarbij moet  
er een bepaalde hoedanigheid, de faam 
of ander kenmerk aan deze geografische 
oorsprong kunnen worden toegeschre-
ven.
Bekende kaassoorten als ‘Gouda’ en 
‘Edam’ worden nagenoeg wereldwijd 
geproduceerd. Dat geldt niet voor Gouda 
Holland en Edam Holland waarvoor een 
BGA in 2010 is toegekend. Deze kaas 
moet in Nederland worden gemaakt van 
koemelk van Nederlandse melkveehou-
derijbedrijven. Een andere Nederlandse 
BGA is de Westlandse Druif, een tafel-
druif met een hoog gehalte aan druiven-
suikers, vitaminen en mineralen. 

Aanvraagprocedure
De AGOS behandelt Nederlandse aanvra-
gen en adviseert de minister van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie 
voor registratie en bij bezwaren tegen de 
registratie van producten uit andere lid-
staten en derde landen.

Met gegarandeerd traditionele specialiteiten (GTS), beschermde 

geografische aanduiding (BGA) en beschermde 

oorsprongsbenamingen (BOB) geven producenten hun 

specialiteiten bescherming tegen oneerlijke concurrentie. Toch 

is er in Nederland slechts mondjesmaat belangstelling voor. 

GTS, BGA en BOB maken 
herkomst belangrijk
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