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Wetgeving & Toezicht
Congresverslag

Op 22 november verscheen de Voedselin-
formatieverordening 1169. Deze verorde-
ning trad in werking op 13 december en 
voegde twee Europese richtlijnen samen: 
2000/13 voor etikettering en 90/496/EEG 
voor voedingswaarde-etikettering. Het 
idee achter de nieuwe verordening is dat 
consumenten meer en kwalitatief betere 
informatie krijgen over voedselproduc-
ten, zodat zij een bewustere keuze kun-
nen maken uit het assortiment voedings-
middelen. 

De verordening kent twee overgangster-
mijnen. De eerste termijn loopt tot 13 
december 2014. Vanaf dan moeten eti-
ketten voldoen aan de nieuwe regels. Een 
uitzondering geldt voor etiketten waarop 
nu nog geen voedingswaarde staat ver-
meld. Voor deze producten geldt een 
overgangstermijn tot 13 december 2016. 
Alle overige informatie dan de voedings-
waarde moet wel met ingang van 13 
december 2014 voldoen aan de nieuwe 
regels uit de Voedselinformatiever- 
ordening.

De praktijk
Marieke Lugt, Regulatory Affairs manager 
van FrieslandCampina, verwoordde haar 
kijk op de nieuwe voedselinformatiever-
ordening als volgt: “Alles wat we nu heb-
ben aan Europese etiketteringsregels 
blijft gelden; er komt echter een aantal 

extra eisen bij.” Ze vroeg zich af of het 
etiket echt eenvoudiger en duidelijker 
wordt voor zowel consument als produ-
cent en illustreerde dit met een voor-
beeld over allergenen. Ieder allergeen 
bevattend ingrediënt of technologische 
hulpstof moet straks worden benadrukt 
met een andere typografie. Bijvoorbeeld 
met een andere kleur, onderstreept, vet 
of cursief gedrukt. Komt hetzelfde aller-
geen meerdere keren in een product 
voor, dan moet het iedere keer worden 
benadrukt. Hierbij moet de fabrikant 
ervoor waken dat het etiket duidelijk en 
goed leesbaar is, want die eis blijft gel-
den.
Een ander aandachtspunt is dat de veror-

dening nog niet helemaal ‘af’ is. Lugt ver-
telde dat er nog enkele impact assessments 
komen van de Europese Commissie. 
Deze bepalen de verdere invulling van de 
verordening en daarmee voor het etiket. 
Impact assessments worden verwacht 
voor het introduceren van verplichte oor-
sprongsetikettering voor andere catego-
rieën levensmiddelen dan waarvoor dit 
nu is verplicht. Bijvoorbeeld voor melk en 
melk als ingrediënt in zuivelproducten, 
voor onverwerkte levensmiddelen als 
groenten en fruit en voor producten met 
één ingrediënt dan wel waarbij ingre-
diënten meer dan 50% van een levens-
middel uitmaken. Denk daarbij aan 
tomaten in tomatensaus of pinda’s in 

Op de vierde decemberbijeenkomst Levensmiddelenwetgeving werden de deelnemers breed 

bijgepraat over de veranderende wet- en regelgeving. Veel aandacht ging uit naar het etiketteren 

van voedingswaarden, claims en het IKB-logo. Verder openbaarde de NVWA dat 41% van de 

bedrijven (nog) niet groen is. Zij gaat nu na of deze bedrijven zijn gecertificeerd.

Etiket centraal op VMT’s 
wetgevingsdag

‘Een punt van aandacht is dat 
de verordering nog niet 
helemaal af is’

VITAL Scientific Expert Panel advice

Allergeen (EU, CODEX) Reference Value 
(mg)

Voorbeeld,  
5 g 

(VITAL 2007)

Voorbeeld, 
50 g

Voorbeeld, 
250 g

Selderij (EU) onvoldoende gegevens

Ei (EU, CODEX) 0,03 6 (2) 0,6 0,1

Vis (EU) onvoldoende gegevens (20)

Lupine (EU) 4 800 80 16

Melk (EU, CODEX) 0,1 20 (5) 2 0,4

Mosterd (EU) 0,05 10 1 0,2

Cashewnoten (EU, CODEX) 2 400 (2) 40 8

Hazelnoten (EU, CODEX) 0,1 20 (2) 2 0,4

Walnoten (EU, CODEX) onvoldoende gegevens

Pinda (EU, CODEX) 0,2 40 (2) 4 0,8

Sesam(zaad) (EU) 0,2 40 (2) 4 0,8

Soja (EU, CODEX) 1 200 (10) 20 4

Garnaal (EU, CODEX) 10 2000 (2) 200 40

Tarwe (EU, CODEX) 1 200 20 4

Gluten n.a. n.a. (20) n.a. n.a.

Figuur 1. Een voorbeeld van Reference Values (RV) en de invloed van portiegrootte op de 
hoogte van de daaruit berekende actiegrenzen voor allergenen. (bron: TNO)



vmt | 20 januari 2012 | nr 1/230

pindakaas. Ook komt de Commissie nog 
met diverse aanvullende regels over 
onder andere de leesbaarheid. De inhoud 
en timing hiervan zijn nog niet bekend.

Europese besluitvorming
Vooruitkijken is bij het tot stand komen 
van wetgeving belangrijk, stelt Esther de 
Lange, lid van het Europees Parlement 
voor het CDA. Zij benadrukte het belang 
van lobbyen bij het Europees Parlement. 
“Veel besluiten die genomen worden, 
zijn uiteindelijk een compromis”, zegt De 
Lange. Daarom is het belangrijk om ver 
voor de stemming over een voorstel, te 
bepalen waar de meerderheid zit. “Dat 
vergroot de kansen op aanname van gun-
stige voorstellen”, aldus De Lange.

Allergenenetikettering
De onbedoelde aanwezigheid van aller-
genen in levensmiddelen kan tot gezond-
heidsklachten leiden bij consumenten. 
Fabrikanten zijn daarvoor aansprakelijk. 
Om dat te voorkomen vermelden bedrij-
ven vaak ‘may contain’ zinnen op het eti-
ket als: ‘Kan sporen van noten bevatten’. 
Richtlijnen ontbraken om hier op verant-
woorde wijze mee om te gaan.
TNO ontwikkelde een database en reken-
methode die het opstellen van zo’n richt-
lijn mogelijk maakt en paste deze toe 
voor het Australisch-Nieuw-Zeelandse 
Allergie Bureau. Geert Houben, business 
line manager Voedselveiligheid bij TNO, 
was daar nauw bij betrokken. 
TNO ging uit van drempelwaarden voor 
allergenen. Dat zijn de laagst vastgestel-
de waarden van allergenen waarbij een 
allergische reactie optrad. Aan de hand 
van deze drempelwaarden berekende 
TNO ‘aanbevolen referentiewaarden’ 
(Reference Values, RV). Bij deze RV’s 
blijft er een kleine kans (minder dan 1%) 
bestaan op milde (reversibele) allergi-
sche reacties als jeuk en licht opgezwol-
len slijmvliezen. Boven deze waarden is 
de hoeveelheid allergeen gevaarlijk en is 
vermelding op het etiket noodzakelijk 
(figuur 1). 
Uit Houbens relaas bleek dat pinda’s en 
noten niet de laagste RV’s krijgen. Diver-
se allergenen scoorden lager, waaronder 
mosterd, ei en melk. Voor allergenen als 
selderij, vis, sommige soorten noten en 
schaal- en schelpdieren zijn nog te wei-
nig data bekend voor het vaststellen van 
drempelwaarden en kunnen referentie-
waarden nog niet worden berekend.
Volgens Houben zitten er nog wel twee 
addertjes onder het gras. “Houd reke-

ning met de consumptiehoeveelheden. 
Een bedrijf moet dat goed inschatten en 
zich afvragen wat de maximale consump-
tie is van mensen”, aldus Houben.
Een ander punt is hoe om te gaan met 
piekbelastingen van allergenen en/of hot 
spots in de productiebatch. Hiervoor heb-
ben Houben en andere experts nog geen 
oplossing.

Marketeers
In hun enthousiasme om producten te 
verkopen, bedenken marketeers soms 
niet toegestane reclame’s. Bijvoorbeeld 
vermelden dat een product ‘cholesterol-
vrij’ is. Daarom ontwikkelde de Stichting 
Reclame Code (SRC) een Check: Check 
het bij SRC.
Volgens Bert Lagerweij, juridisch coördi-
nator en secretaris van het College van 
Beroep bij de SRC, kunnen marketeers 
via de website www.checksrc.nl in vier 
stappen proactief bepalen of een beoog-
de reclameboodschap is toegestaan. 
Christine Grit van de Federatie Neder-
landse Levensmiddelen Industrie (FNLI) 
gaf vervolgens een korte inhoudelijke 
toelichting op het gedeelte van de check 
dat zal gaan over het gebruik van voe-
dingsclaims. Lagerweij hoopt dat SRC 
deze begin februari online kan zetten.

Handhaving NVWA
De Nederlandse Voedsel en Waren Auto-
riteit (NVWA) blijft een risico gebaseerd 
toezicht uitoefenen. “Het is simpelweg 
niet mogelijk om alles te controleren”, 
vertelde Hans Beuger, productmanager 
levensmiddelen bij NVWA. Een belangrijk 
speerpunt voor 2012 is daarom het for-
muleren van een oordeel over de stand 
van zaken bij alle bedrijven. Bijvoorbeeld 
aan de hand van audits van certificeren-
de instellingen. 
In 2011 rondde de NVWA een kleuren-
indeling af voor industriële productie-
bedrijven. Ambachtelijke bedrijven ble-
ven buiten beschouwing, evenals slach-
terijen en uitsnijderijen en de zuivel- en 
ei(producten)industrie. De kleurindeling 
loopt van groen via oranje naar rood. 
Groen voor bedrijven zonder opmerkin-
gen, oranje als bedrijven een schriftelijke 
waarschuwing of een boete ontvingen en 
rood voor bedrijven met meerdere boe-
tes. In de laatste groep zitten de bedrij-
ven waar de grootste risico’s zijn op 
onveilige producten door het niet nale-
ven van de regels. 
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat van 
de 1.950 beoordeelde bedrijven (figuur 

2), 59% tot de groene, 26% tot de oranje 
en 6% tot de rode categorie behoort. Van 
175 (witte) bedrijven (9%) zijn te weinig 
gegevens bekend. 
De indruk bestaat dat bedrijven in de 
rode categorie nog al eens gecertificeerd 
zijn. Volgens Beuger waarschijnlijk als 
gevolg van ‘gedwongen’ certificatie: ‘Het 
moet, anders mag ik niet leveren’. “Ten 

tijde van de audit is alles in orde en daar-
na verslechtert de situatie.” Vandaar dat 
de NVWA bij de niet-groene bedrijven 
gaat inventariseren of en zo ja welke cer-
tificaten deze hebben en door wie deze 
zijn afgegeven.
Op de VMT-bijeenkomst ‘Welke waarde 
heeft een GFSI-erkend certificaat?’ op 27 
januari aanstaande hoopt Beuger de eer-
ste resultaten van deze inventarisatie te 
kunnen geven. 

Roelina Dijk
Ir. R. Dijk is freelance journaliste

‘Een bedrijf moet zich afvragen 
wat de maximale consumptie is 
van mensen’

Figuur 2. Voorlopige resultaten kleurindeling industriële 
bedrijven (excl. slachterijen, uitsnijderijen en de door 
COKZ en CPE gecontroleerde bedrijven) door de NVWA.
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