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Wetgeving & Kwaliteit

Verschillende verordeningen en richtlij-
nen zijn samengevoegd tot Verordening 
(EU) Nr. 1169/2011 betreffende de ver-
strekking van voedselinformatie aan  
consumenten, zodat deze informatie  
bij elkaar staat. Maar dit is niet de  
enige wetgeving die van toepassing is  
op etikettering. “Nationale en verticale  
EU-eisen blijven bestaan”, aldus Geert  
de Rooij, manager Levensmiddelenwet-
geving en Voedselveiligheid bij de Fede-
ratie Nederlandse Levensmiddelenindus-
trie (FNLI). De nieuwe voorschriften zijn 
niet alleen van toepassing op etiketten, 
maar op de algehele voedselinformatie-
verstrekking aan consumenten, dus ook 
in folders en op websites.
De Rooij wijst op de verantwoordelijk-
heidsverdeling in de keten. Diegene die 
zijn naam op het product zet, is verant-
woordelijk voor de juistheid van de infor-
matie op een etiket (producent, private 
label/huismerk of merkeigenaar). Hij 
adviseert daarover goede afspraken te 
maken met alle betrokken partijen. 

Vermelding allergenen
FrieslandCampina is begonnen met het 
aanpassen van de etiketten van enkele 
merken waarop gezondheidsclaims 
staan, omdat recentelijk officieel bekend 
is geworden dat deze gezondheidsclaims 
aangepast moeten worden voor half 
december 2012. Voor deze etiketten heeft 
FrieslandCampina ervoor gekozen om de 
nieuwe voorschriften meteen mee te 
nemen, zodat deze etiketten niet nog-

In november 2011 werden de nieuwe Europese voorschriften gepubliceerd voor het verstrekken 

van voedselinformatie aan consumenten (Verordening 1169/2011). Deze etiketteringsvoorschriften 

zouden beduidend eenvoudiger moeten zijn dan de huidige regelgeving. Tenminste, hier heeft 

een aantal lidstaten, waaronder Nederland, samen met de levensmiddelenindustrie voor gepleit. 

Maar wat gaat er nu precies veranderen en wat niet? Dat dit voor veel bedrijven nog onduidelijk is, 

bewezen de hoge opkomst en de ruim 60 vragen die de 142 aanwezigen voorafgaand aan de  

VMT/FNLI-kennisbijeenkomst Etikettering instuurden. 

Nog veel onduidelijkheden 
nieuw etiket

De etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd mag de koper niet misleiden. 

VMT1617_IA   26 02-08-12   11:22:46



vmt | 10 augustus 2012 | nr 16/17 27

maals aangepast hoeven te worden voor 
eind 2014 wanneer de etiketteringsveror-
dening van kracht wordt, vertelt Marieke 
Lugt, Regulatory Affairs manager bij 
FrieslandCampina. In het voorbeeld van 
een Duitse vruchtenyoghurt dat zij liet 
zien, vallen meteen de vetgedrukte aller-
genen, de gewijzigde voedingswaarde-
etikettering en de lettergrootte op. Er zijn 
wettelijk 14 verplicht te vermelden aller-
genen. Als een product één of meerdere 
van deze allergenen bevat, ook als het 
gaat om hulpstoffen of dragers, moet dit 
vermeld worden in de lijst van ingrediën-
ten en duidelijk benadrukt worden. Het  
is niet voldoende om ‘noten’ of ‘gluten-
bevattende granen’ te declareren, maar 
ook het soort noten of granen moet  
vermeld worden. 
Er zijn geen ondergrenzen, behalve de 
huidige ondergrens van 10 ppm voor sul-
fiet. De aanbeveling van de FNLI, en de 
Europese koepelorganisatie FoodDrink-
Europe (FDE), is om de allergenen te 
benadrukken door deze vet af te druk-
ken. Als hetzelfde allergeen meerdere 
keren voorkomt in de ingrediëntendecla-
ratie dan moet dit iedere keer worden 
vermeld. Hoe kan dit er in de praktijk  
uitzien voor een fictief product? 
 
Ingrediënten: tarwebloem, boter, suiker,  
hazelnoot, weipoeder (melk), zout, 
melkeiwit, emulgator: sojalecithine. 

Alleen het allergeen hoeft benadrukt te 
worden, maar het is ook toegestaan om 
het hele ingrediënt te benadrukken, bij-
voorbeeld melkeiwit. Ook blijft het 

mogelijk om los van de ingrediëntende-
claratie de allergenen te herhalen (Bevat 
…), maar dit is niet meer voldoende. De 
allergenen moeten worden vermeld en 
benadrukt in de lijst van ingrediënten. 
Als een allergeen in de naam van het pro-
duct voorkomt, hoef je dit allergeen niet 
meer te benadrukken in de ingrediënten-
declaratie.  
Lugt adviseert echter om dit in het alge-
meen wel te doen om consequent te blij-
ven in de benadrukking van de allerge-

nen, bijvoorbeeld bij een samengesteld 
zuivelproduct. Als het overduidelijk is dat 
de consument weet waar een product  
van gemaakt is, dan hoeft dit ook niet 
vermeld te worden. Denk hierbij aan 
yoghurt, waarbij consumenten weten dat 
dit van melk gemaakt is. Dit wordt een 
ander verhaal bij tilapia, waarvan mis-
schien niet iedereen weet dat dit vis is. 
Dan is het nodig om (vis) achter tilapia te 
vermelden. 

Voedingswaarden
Voedingswaardevermelding is niet langer 
vrijwillig, maar is voor 7 voedingsstoffen 
verplicht vanaf 13 december 2014 voor 
producten die nu al de voedingswaarden 
vermelden en vanaf 13 december 2016 
voor alle voorverpakte levensmiddelen. 
Deze informatie moet in ieder geval per 
100 g of per 100 ml en in tabelvorm 
gepresenteerd worden. Additioneel 
mogen voedingswaarden per portie  
worden gegeven als de portiegrootte 
wordt vermeld. De verplichte en vrijwilli-
ge voedingsstoffen en de volgorde zijn 
veranderd. Zie de tabel: voedingsstoffen  
in rood zijn verplicht te vermelden, de 
andere zijn optioneel.
Voedingsvezel is geen verplicht te ver-
melden voedingsstof meer, maar mag 
optioneel wel worden vermeld. Natrium 
is vervangen door zout. De hoeveelheid 
zout wordt bepaald door de aanwezige 
hoeveelheid natrium met 2,5 te verme-
nigvuldigen, al kan dit een vertekend 
beeld geven, enerzijds omdat er meerde 

re bronnen van zout kunnen zijn dan 
enkel natrium, anderzijds omdat natrium 
uit andere bronnen nu ook als zout wordt 
meegerekend, bijvoorbeeld bij vleespro-
ducten. Waar nodig kan dicht bij de voe-
dingswaardevermelding vermeld worden 
dat het zoutgehalte uitsluitend is toe te 
schrijven aan van nature voorkomend 
natrium. In aanvulling op de voedings-
waardetabel kunnen bedrijven ervoor 

Congresverslag

Nog veel onduidelijkheden 
nieuw etiket

Etiket van Westland kaas. Bron: Westland

‘Voedingsvezel is geen 
verplicht te vermelden 
voedingsstof meer’

Tabel 1. De verplicht te vermelden voedingsstoffen (rood) en optionele voe-
dingsstoffen.

Verplichte kolommen Vrijwillige kolommen (verplicht bij 
GDA)

Per 100g of 
100ml

Per portie Per portie

Energie .. kJ/.. kcal .. kJ/.. kcal .. % GDA

Vet, waarvan .. g .. g .. % GDA

– verzadigd vet .. g .. g .. % GDA

– enkelvoudig onverzadigd vet .. g .. g

– meervoudig onverzadigd vet .. g .. g

Koolhydraten, waarvan .. g .. g .. % GDA

– suikers .. g .. g .. % GDA

– polyolen .. g .. g

– zetmeel .. g .. g

Vezels .. g .. g

Eiwitten .. g .. g .. % GDA

Zout .. g .. g .. % GDA

Vitaminen en mineralen .. µg of .. mg + .. % 

ADH

.. µg of .. mg + .. % 

ADH

.. % ADH (of % GDA)
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zaal, net als tijdens de presentaties van 
de sprekers eerder die middag. Er is 
helaas te weinig tijd om alle vragen door 
te nemen. 
Conclusie? De nieuwe verordening zou 
eenvoudiger moeten zijn, maar dat is het 
zeker niet. Er zou nog dagen doorgepraat 

kunnen worden over de nieuwe voor-
schriften. De FNLI heeft een handleiding 
gemaakt met een handige checklijst. 
Deze zal nog aangepast worden indien er 
meer duidelijkheid is over de openstaan-
de punten (zie bovenstaand kader). 

Legal Consultant bij D.E Master Blenders 
1753, bijvoorbeeld bij Chinese kool en 
Franse frietjes. Het vermelden van de 
herkomst is, met uitzondering van vlees 
van varkens, schapen, geiten en pluim-
vee een vrijwillige keuze, tenzij het wette-
lijk geregeld is (rundvlees, honing, 
groente en fruit, olijfolie). Onderzoek 
moet uitwijzen of ook op andere catego-
rieën levensmiddelen straks verplicht de 
herkomst vermeld moet worden (impact 
assessment). De Commissie zal verder 
nog onderzoek doen naar vrijwillige her-
komstetikettering en de verplichting om 
de herkomst van het primaire ingrediënt 
te vermelden (indien die verschilt van de 
herkomst van het product zelf). Hiervoor 
zullen naar verwachting ook Nederlandse 
bedrijven benaderd worden. 
Marianne van Gemert-Falkena van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) roept bedrijven op om 
alvast concrete voorbeelden te verzame-
len waaruit blijkt dat het verplicht ver-
melden van de herkomst zeer complex is 
en tot onnodig hoge kosten leidt. Meer 
duidelijkheid ontstaat pas na de uitkom-
sten van de impact assessments, deze 
worden medio december 2014 verwacht. 
Deze en alle andere verplichte vermeldin-
gen moeten allemaal een minimale let-
tergrootte hebben van 1,2 mm. 
Er zijn gelukkig enkele uitzonderingen. 
Op verpakkingen waarvan het grootste 
oppervlak kleiner is dan 10 cm2 is het vol-
doende om alleen de benaming, allerge-
nen, hoeveelheid (let op: e-teken mag 
niet kleiner worden) en houdbaarheids-
aanduiding te vermelden. Op verzoek van 
de consument moet ook de overige infor-
matie verstrekt kunnen worden, bijvoor-
beeld op de omdoos. Op verpakkingen 
kleiner dan 25 cm2 moeten alle verplichte 
vermeldingen m.u.v. de voedingswaarde-
declaratie komen te staan. Voor verpak-
kingen kleiner dan 80 cm2 is de minimale 
lettergrootte 0,9 mm.  

Veel vragen
De sprekers hadden de volle aandacht 
van de zaal. Het laatste uur werd besteed 
aan een antwoordsessie op de vooraf 
ingestuurde vragen geleid door dagvoor-
zitter Petra de Best, advocaat-partner, 
AKD advocaten en notarissen. De vragen 
hadden betrekking op allerlei aspecten 
van de nieuwe verordening. De drie spre-
kers en Van Gemert-Falkena (VWS) voer-
den levendige discussies en lichtten hun 
standpunten toe. Ook tijdens deze sessie 
kwamen er weer extra vragen vanuit de 

kiezen om ook Guideline Daily Amounts 
(GDAs = DVR = Dagelijkse Voedingsricht-
lijn) te vermelden. Als zij dat doen, dan 
moeten de regels van de nieuwe verorde-
ning worden gevolgd. Op de voorzijde 
van de verpakking kunnen GDAs alleen 
worden herhaald als zij al worden ver-
meld op de zij- of achterkant in de voe-
dingswaardetabel of in de vorm van de 
bekende GDA-iconen. Op de voorkant 
mogen echter niet alle voedingsstoffen 
worden herhaald. Er zijn maar twee com-
binaties mogelijk:  enkel energie of ener-
gie, vet, verzadigd vet, suikers én zout. 
De hoeveelheden van deze voedingsstof-
fen mogen bij herhaling per portie of 
consumptie-eenheid worden uitgedrukt, 
mits de portie of eenheid voldoende 
wordt gekwantificeerd en vermeld wordt 
hoeveel porties of eenheden er in de ver-
pakking zitten. Daarnaast moet de ener-
giewaarde per 100 g of 100 ml worden 
aangeduid op de voorkant. 

* Reference intake of an average adult 
(8400 kJ/2000 kcal)

Er ligt nu een verzoek van FNLI en FDE bij 
de Europese Commissie om in te stem-
men met vrijwillige GDA-vermelding op 
de voorkant op bovenstaande wijze, 
waarbij de energiewaarde alleen wordt 
uitgedrukt in kcal (en niet in kJ).  

(Herkomst)etikettering
De etikettering en de wijze waarop deze 
is uitgevoerd mag de koper niet mislei-
den. Dit gold en geldt nog steeds onder 
andere voor de herkomst van een pro-
duct. Als het gaat om een smaak- of 
soortaanduiding is herkomstetikettering 
niet nodig, aldus Annette ter Welle, Food 

Karin van der Pasch 
BCom K.C.M.M. van der Pasch, Kroonenburg Advies,  

073-6222867, kvanderpasch@kroonenburgadvies.nl

Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende  
de verstrekking van voedselinformatie aan  
consumenten is officieel gepubliceerd. Europese 
Commissie kan en/of moet nog (aanvullende) 
voorschriften opstellen voor:
– gebruik bewering: “geschikt voor  

vegetariërs”.
– gebruik bewering: “glutenvrij”.
– gebruik bewering m.b.t. allergenen:  

“kan sporen van ... bevatten”.
– uniforme vermelding houdbaarheidsdatum.
– uniforme implementatie mogelijkheid tot 

vermelden: “bevat verwaarloosbare hoeveel-
heden van…”.

– uniforme implementatie weergave  
DVR-schema.

– grootte van een portie.
– leesbaarheid van een etiket.
– vaststellen maximale tolerantie bij  

voedingswaardedeclaratie.
– verplichte voedingswaardedeclaratie alcohol 

houdende dranken (> 1,2 vol%).
– Uitvoeren van de verschillende impact-

assessments, zoals naar:
– Blootstelling transvet voor de Europese 

bevolking.
– Effecten bij uitbreiding van de  

verplichting tot vermelden herkomst.

Openstaande punten

‘Degene die zijn naam op het 
etiket zet is verantwoordelijk 
voor de juistheid ervan’

Per portion (25g):

kcal
140

7%

Per 100 g:
GDA*

560 kcal
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