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Recent zijn de warenwetteksten van honing (warenwet-

besluit), bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren

(verordening), snijkoek (verordening) en speculaas 

(verordening) aangepast.

In richtlijn 74/409/EEG betreffende de
harmonisatie van de wettelijke voor-
schriften van de lidstaten inzake honing
zijn de Europese regels opgenomen voor
honing. Voor Nederland is deze richtlijn
ten uitvoer gelegd in het Honingbesluit
(Warenwet). Richtlijn 2001/110/EG inzake
honing heeft als doel de voorschriften
van de voorwaarden voor de productie en
het in de handel brengen van honingpro-
ducten te verduidelijken en toegankelij-
ker te maken en daarnaast de regels voor
honingproducten aan te passen aan de
algemene wetgeving voor levensmidde-
len, in het bijzonder met betrekking tot
etikettering, verontreinigingen en analy-
semethoden. Het Warenwetbesluit
Honing strekt tot uitvoering van de richt-
lijn 2001/110/EG. Bij inwerkingtreding van
dit besluit vervalt het Honingbesluit
(warenwet).
In warenwetbesluit Honing wordt onder-
scheid gemaakt tussen het overkoepe-

lende begrip ‘honing’ omschreven in arti-
kel 1 en de aanduiding ‘honing’ waarvoor
zowel in artikel 1 als in artikel 14 regels
zijn vastgelegd. De aanduiding ‘honing’
mag alleen worden gebruikt voor die
honingsoorten die in artikel 14 worden
genoemd.
Kenmerkende bestanddelen voor honing
mogen alleen aan de waar worden ont-
trokken voor zover dit bij het verwijderen
van vreemde anorganische of organische
stoffen onvermijdelijk is. Wanneer filtra-
tie leidt tot verwijdering van een aanzien-
lijk deel van de bestanddelen, moet de
consument hierover worden geïnfor-
meerd door middel van een aanduiding
op het etiket. Gefilterde honing mag niet
worden toegevoegd als in de benaming
specifieke kenmerken van de honing
worden genoemd. Ook dient ter bevorde-

ring van de transparantie deze gefilterde
honing bij verhandeling in bulk te wor-
den geëtiketteerd. Bovendien mag aan
de als honing aangeduide waar niet wor-
den toegevoegd: levensmiddeleningre-
diënten, levensmiddelenadditieven,
andere stoffen dan honing.

Bakkerswaren
De Verordening GZP (Productschap Gra-
nen, Zaden en Peulvruchten) Bewaring
en vervoer gekoelde bakkerswaren zou
uiterlijk 1 juli 2003 komen te vervallen.
Daar de noodzaak voor een dergelijke
verordening is blijven bestaan, moest er
een nieuwe verordening worden vastge-
steld. De verordening van 2003 voorziet
hierin. Inhoudelijk is de verordening niet
gewijzigd. Lay-outtechnisch is deze wel
aangepast. Zo zijn er bijvoorbeeld para-
grafen aangebracht.

Snijkoek
Ook de verordening GPZ snijkoek 1983
zou uiterlijk 1 juli 2003 komen te verval-
len. Omdat er eveneens nog wel behoefte
was aan een dergelijke verordening is er
een nieuwe verordening vastgesteld. De
verordening voor snijkoek is inhoudelijk
gelijk gebleven aan de bestaande veror-
dening, maar paragraaf 3 Aanduidingen,
artikel 12 is opgenomen in de nieuwe ver-
ordening. Hierbij gaat het om aanduidin-
gen aangaande de hoeveelheidaandui-
ding die verplicht moeten worden aange-
geven waarbij het hoeveelheidsaandui-
dingenbesluit (mn. artikel 2) in acht
moet worden genomen. Ook worden ver-
plichte controles hierbij aangestipt.

Speculaas
Voor speculaas geldt hetzelfde. Ook deze
verordening zou per 1 juli 2003 komen te
vervallen. De verordening Speculaas is
vervangen door de verordening GZP spe-
culaas 2003. Bij het doorlezen van de
oude verordening en de nieuwe verorde-

ning zijn eigenlijk geen veranderingen
waar te nemen behalve die in de tabel op
pagina 2. Bij de getallen in de tabel van
de nieuwe verordening kunnen vraagte-
kens worden gezet. Een suikergehalte
van 235% (massaprocent van de droge
stof) bij Zeeuwse Speculaas lijkt onmoge-
lijk.
In de toelichting wordt duidelijk dat de
verordening inderdaad inhoudelijk niet is
gewijzigd. De verandering van de getal-
len, klopte dus inderdaad niet. In plaats
van de ‘2’ dient een ‘≥’ te moeten worden
gelezen.
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Een suikergehalte van 235% bij
Zeeuwse Speculaas lijkt onmogelijk De aanduiding ‘honing’ mag alleen worden gebruikt voor

die honingsoorten die in artikel 14 worden genoemd.


