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Wetgeving
Vlees en vleesproducten

Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) is

gewijzigd. Per 1 juli 2003 is aan bijlage I de categorie ‘vlees’ toe-

gevoegd. Dit brengt voor de etikettering van vlees, gehakt en

vleesproducten een aantal wijzigingen met zich mee. De belang-

rijkste veranderingen ten aanzien van vleesproducten worden

toegelicht. In VMT 03, 2004 werden deze reeds voor vlees en

gehakt aangegeven.

In het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en
vleesproducten is de beschermde aan-
duiding ‘vleesproduct’ bij het in werking
treden van de Kwantitatieve Ingrediënten
Declaratie (KWID) verdwenen. Immers,
wanneer een product is aangeduid als
vleesproduct, dan moet op grond van de

KWID de hoeveelheid vlees die in het
product is verwerkt, worden vermeld.
Door de wijziging van 1 juli vorig jaar
moet vlees dat als ingrediënt in een
levensmiddel is verwerkt, voldoen aan de
voorwaarden die in bijlage I van het WEL
bij de categoriebenaming ‘vlees’ zijn
opgenomen. Het gaat dan om normen
voor het vet- en bindweefselgehalte.

Gekookte en gebraden producten
Benamingen (aanduidingen) als gekook-
te schouderham, gebraden fricandeau en
gekookte varkenslever zijn algemeen
gebruikelijke aanduidingen voor stukken
vlees, die nadat zij gezouten en gekruid
zijn, een hittebehandeling hebben

ondergaan. Dergelijke producten kunnen
vervolgens, voorzien van de genoemde
aanduidingen, in de handel worden
gebracht. Gebeurt dat in een voorverpak-
king die bestemd is voor de consument
of een instelling, dan moet naast de juis-
te aanduiding, ook een lijst van ingre-
diënten (wanneer er andere ingrediënten
zijn verwerkt) op de producten worden
vermeld. Op grond van artikel 4 (vijfde

lid) van het WEL luidt de aanduiding van
bijvoorbeeld gekookte schouderham als
volgt: gekookte, gezouten schouderham.
Bij deze aanduiding is de vermelding van
het soort slachtdier niet voorgeschreven. 
Wel moet in de lijst van ingrediënten de
aanduiding vlees vergezeld gaan van de
naam van het soort slachtdier waarvan
dat vlees afkomstig is. In de ingrediën-
tenlijst moeten dan naast de aanduiding
(....)vlees, de ingrediënten – zout en de
gebruikte specerijen – worden vermeld.
Is het percentage specerijen of kruiden
lager dan 2%, dan mogen deze op grond
van bijlage I van het WEL in de lijst van
ingrediënten worden weergegeven als
(mengsel van) specerijen of (mengsel
van) kruiden.
Een als gekookte ham aangeduide eet-
waar, moet voordat de ham werd
gekookt, voldoen aan de voorschriften
die vanaf 1 juli 2003 gelden voor varkens-
vlees. Wanneer aan het varkensvlees dat
bij de bereiding van de ham is gebruikt
andere eetwaren, grondstoffen en even-
tueel water zijn toegevoegd, dan is dat
op zich niet verboden. Het heeft echter
wel gevolgen voor de aanduiding.
Een op deze wijze samengesteld product,
moet in overeenstemming met artikel 4
(eerste lid, onder c) van het WEL worden
aangeduid. Dat wil zeggen dat de voor
een dergelijk product gebruikte aandui-
ding ‘een omschrijving van het product

Vleesproducten krijgen andere 

Bij de aanduiding gekookte, gezouten schouderham is de ver-
melding van het soort slachtdier niet voorgeschreven

Ham en fricandeau zijn algemeen gebruikelijke aanduidingen zodat naast deze aanduiding niet
het soort dier hoeft te worden vermeld

Wel moet in de lijst van ingrediënten de aanduiding
vlees vergezeld gaan van de naam van het soort dier
waarvan dat vlees afkomstig is alsook de ingrediënten.
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moet zijn die zo duidelijk is dat de consu-
ment de ware aard kan begrijpen en de
eetwaar kan onderscheiden van waren
waarmee die eetwaar kan worden ver-
ward’. Vaak zal een dergelijk product
moeten worden aangeduid met de aan-
duiding vleesproduct (eventueel met toe-
gevoegd …), waarbij op de plaats van de
puntjes de eventuele karakteristieke
ingrediënten worden vermeld. In dat
geval zijn bedoelde ingrediënten weer in
de aanduiding genoemd en moet de hoe-

veelheid van die ingrediënten op grond
van artikel 10 (eerste lid, onder a) van het
WEL weer worden vermeld, inclusief het
eventueel toegevoegde water. De hoe-
veelheden kruiden en zout hoeven niet te
worden vermeld omdat die in een kleine
hoeveelheid, voor de smaakbepaling, zijn
toegevoegd. Zie hiervoor artikel 10 (twee-
de lid, onder c) van het WEL.

Frikadel
Ook de aanduiding frikadel is te
beschouwen als een algemeen gebruike-
lijke aanduiding voor een product waar-
mee de consument de aanwezigheid van
vlees associeert. Daarom moet op grond
van artikel 10 (eerste lid, onder a) van het

WEL op voorverpakte frikadellen de hoe-
veelheid van het ingrediënt vlees worden
vermeld.
De aanduiding ‘vlees’ als ingrediënt in
een levensmiddel is nu een categorie van
ingrediënten die onder voorwaarden mag
worden gebruikt. Deze voorwaarden zijn
opgenomen in bijlage I van het WEL. Op
basis van die voorwaarden moet de aan-
duiding vlees altijd vergezeld zijn van de
naam van het soort van slachtdier waar-
van het vlees afkomstig is. Ook moet het

vlees aan de genoemde vet- en bindweef-
selgehalten.
Aangezien de verschillende soorten vlees
die in een frikadel of ander vleesproduct
of product met x% vlees aanwezig zijn
niet in de aanduiding worden genoemd,
kan voor wat betreft de vermelding van
de hoeveelheid vlees, worden volstaan
met het totaal percentage vlees. 
Voldoet het in de frikadellen verwerkte
vlees, bijvoorbeeld kippen-, kalkoenen-
en varkensvlees, voor wat betreft het vet-
en bindweefselgehalte aan de nieuwe
samenstellingvoorschriften zoals die zijn
omschreven in bijlage I van het WEL, dan
mogen deze in de lijst van ingrediënten
worden aangeduid als vlees. Zoals aange-

geven moeten eveneens de namen van
de soorten slachtdieren waarvan het
vlees afkomstig is, worden vermeld.
Wordt de frikadel aangeduid als kipfri-
kadel, dan moet het percentage kippen-
vlees op de voorverpakking worden aan-
gebracht. Is er ook kalkoenvlees in aan-
wezig, dan moet dat weliswaar in de lijst
van ingrediënten worden vermeld, maar
hoeft daarvan de hoeveelheid niet te wor-
den vermeld.
Wanneer er in de frikadel separatorvlees
is verwerkt, dan moet dat altijd afzonder-
lijk in de lijst van ingrediënten worden
aangeduid met de benaming separator-
vlees. Daarbij wordt eveneens de naam
van het slachtdier waarvan het separator-
vlees afkomstig is, vermeld.

Worst en vleeswaren
Worst en vleeswaren zijn algemeen
gebruikelijke aanduidingen voor levens-
middelen waarin vlees is verwerkt. Op
grond van artikel 10 (eerste lid) van het
WEL moet op een levensmiddel, waarvan
in de aanduiding de naam van een ingre-

benamingen

Voldoet het kippen-, kalkoenen- en varkensvlees in frikadellen
aan de nieuwe samenstellingvoorschriften, dan mogen ze als
vlees worden aangeduid

Rectificatie
In het eerder verschenen artikel
‘Vlees en gehakt krijgen andere
benamingen’ dat is verschenen in
VMT nr. 3, 2004, pp. 22-23, staat
in het kader ‘Vlees als ingrediënt’
staat een storende fout. Op regel
11 staat: “Deze voorwaarden
betreffen een minimum vet- en
bindweefselgehalte…”. Dit moet
zijn: maximum.

Aangezien de verschillende soorten vlees die in een frikadel of ander vleesproduct of product met x% vlees aanwezig
zijn niet in de aanduiding worden genoemd, kan voor wat betreft de vermelding van de hoeveelheid vlees, worden
volstaan met het totaal percentage vlees.

De darm of kunstdarm van worst wordt niet als ver-
pakking aangemerkt. Voorgeschreven aanduidin-
gen en vermeldingen hoeven er dan ook niet op te
worden aangebracht, wel op de verkoopverpakking.
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diënt of categorie van ingrediënten voorkomt, de hoeveelheid
van dat ingrediënt op de voorverpakking worden aangebracht.
Hoewel in de aanduiding ‘worst’ geen naam van een ingrediënt
voorkomt, geldt deze verplichting ook voor deze eetwaar. Op
basis van het bepaalde in artikel 10 (eerste lid, onder a) van het
WEL moet bedoelde hoeveelheid immers ook worden gebruikt
wanneer een aanduiding van een eetwaar door de koper
gewoonlijk wordt geassocieerd met een bepaald ingrediënt. De
aanduiding worst is een dergelijke aanduiding, waardoor ook
voor worst de hoeveelheid vlees die daarin aanwezig is, moet
worden vermeld.

Voorverpakt
Het aanbrengen van de vermeldingen die betrekking hebben
op de lijst van ingrediënten, de hoeveelheid van een ingrediënt
of categorie van ingrediënten is overigens (nog) uitsluitend ver-
plicht op voorverpakte levensmiddelen. Dit begrip is in artikel 1
(eerste lid, onder c) van het WEL gedefinieerd als: ‘De verkoop-
eenheid die bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker of
aan een instelling te worden afgeleverd en bestaat uit een eet-
waar en haar verpakking’.
Normaal gesproken zouden vleeswaren en worst in darm of
kunstdarm daar ook onder vallen. Maar in artikel 1 (tweede lid)
van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten is
aangegeven dat de darm of darmvervangend omhulsel geen
verpakking is zoals bedoeld in artikel 1 (eerste lid, onder b) van
het WEL. Die bepaling heeft tot gevolg dat een worst in een
darm of kunstdarm niet als een voorverpakking te beschouwen
is, waardoor het niet verplicht is de in het WEL voorgeschreven
aanduidingen en vermeldingen op die darm of kunstdarm aan
te brengen. Door deze bepaling worden worsten gezien als niet-
verpakte levensmiddelen en moeten zij op de plaats van ver-
koop, duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar door middel
van een bord of kaart, voorzien zijn van de aanduiding.
Het is de vraag of de vleeswarenindustrie deze uitzondering
wenst. Duidelijk is wel dat de consument dringend, zo niet
dwingend, behoefte heeft aan de informatie die op grond van
wettelijke voorschriften moet worden verstrekt. Een van de
vleeswaren waarover de afdeling Voorlichting en Meldkamer
van de Algemene Directie van de Keuringsdienst van Waren van
de Voedsel en Waren Autoriteit vragen krijgt, is kalfsleverworst.
Een consument die een eetwaar aangeduid als kalfsleverworst
koopt, moet er vanuit kunnen gaan dat in die worst, kalfslever,
of ten minste kalfsvlees, zit. Voor de etikettering van kalfslever-
worst wordt verwezen naar diverse in het Journaal Warenwet
verschenen artikelen nr. 1, 2000, p. 29; nr. 2, 2000, p. 19 en nr.
1, 2003, p. 19.

Personalia

Rikilt - Instituut voor voedselveiligheid
Dr. André Bianchi (51) is benoemd tot algemeen
directeur van het Rikilt - Instituut voor Voedselveilig-
heid van Wageningen Universiteit en Researchcen-
trum. Tegelijkertijd blijft hij algemeen directeur van
het CIDC-Lelystad, het Centraal Instituut voor Dier-
ziekteControle van Wageningen UR. Bianchi was al
interim-directeur van Rikilt sinds eind oktober 2003.
Zowel RIKILT als CIDC blijft zelfstandig opereren. Bei-
de instituten verrichten primair zogeheten Wettelijke
OnderzoeksTaken (WOT) voor de overheid. Met Bian-
chi als algemeen directeur voor zowel CIDC-Lelystad
als Rikilt is er nu voor beide WOT-instituten één aan-
spreekpunt.
Bianchi volgt bij Rikilt dr. Kees de Gooijer op, die
onlangs directeur van Agrotechnology & Food Scien-
ces Group van Wageningen UR is geworden.

Campina Nederland
Campina is voornemens drs. Wouter de Bruijn (58)
per 1 april a.s. te benoemen tot directeur van de
Groep Campina Nederland. De Bruijn, momenteel
directeur van de Groep Kaas en Boter, volgt Ton van
Elst op. Van Elst heeft dan gedurende een overeenge-
komen periode van twee jaar Campina Nederland
geleid.
In verband met de overgang van De Bruijn naar de
Groep Campina Nederland wordt drs. Piet Hilarides
(39) per 1 april a.s. benoemd tot directeur van de
divisie Campina Holland Cheese/Campina Passenda-
le, een onderdeel van de Groep Kaas en Boter.
Hilarides vormt samen met ir. Henri Joosten (47),
directeur van de divisie Campina Buttergold, de
Groep Kaas en Boter. De functie van groepsdirecteur
Kaas en Boter zal vooralsnog niet worden ingevuld. 

Hoogleraren Wageningen Universiteit
Epidemioloog prof. dr. ir. Pieter van ‘t Veer sprak op 15
januari zijn inaugurale reden uit als hoogleraar Voe-
ding en Epidemiologie aan Wageningen Universiteit.
Van ’t Veer (1957) studeerde Voeding in Wageningen
waar hij in 1982 afstudeerde. Bij Wageningen UR is
Van ’t Veer trekker van de ‘Kennissprong’ My Food,
waarbij factoren die het optimale voedingspatroon van
een individu bepalen, in kaart worden gebracht.
Op dezelfde dag sprak Lynn Fewer haar inaugurale
reden als hoogleraar Voedselveiligheid en Consump-
tiegedrag uit en Johan van den Berg als hoogleraar
Genomics, met bijzondere aandacht voor bioconver-
sies door eukaryite micro-organismen.

Nepluvi
Jan Odink (59), oud staatssecretaris van landbouw,
wordt deeltijdvoorzitter van de Nepluvi, de branche-
organisatie van de pluimveeverwerkende industrie in Houten.

WCFS
Driek Vergouwen volgt per 1 februari Jo Hautvast op als directeur
van het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS). De nieuwe
directeur was tot eind januari werkzaam bij het farmaceutische
bedrijf Organon International in de Verenigde Staten.

André Bianchi

Wouter de Bruijn

Pieter van ‘t Veer

Overige etiketteringvoorschriften
Naast de voorschriften van de Warenwet gelden voor
vlees en vleesproducten etiketteringvoorschriften die
zijn gebaseerd op de Vleeskeuringwet. Ook zijn er voor-
schriften opgenomen in het Besluit Productie en handel
vleesproducten. Meer informatie hierover is te verkrij-
gen bij de auteur van dit artikel.
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