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Begin nu met  
aanpassen etiket!
Door verordening 1169/2011 over voedselinformatie voor  
consumenten moeten fabrikanten nagenoeg al hun etiketten 
voor eind 2014 aanpassen. velen zijn nog niet begonnen. ten 
onrechte. Printers zijn niet altijd uitgerust op hun nieuwe taak, 
terwijl ontwerpbureaus en druktechnieken ook hun beperkingen 
hebben. Start daarom snel met het aanpassen van uw etiketten!

en het vermelden van de bron van de 
plantaardige oliën en vetten. Niet alleen 
de kwaliteitsmanager zal daarmee te 
maken krijgen, ook de afdelingen marke-
ting, inkoop en het externe ontwerp- 
bureau. Is het formaat van de huidige  
verpakking nog wel toereikend en is er 
dan nog ruimte voor de reeds gebruikte 
commerciële uitingen of dubbele facings? 
Dergelijke vragen moet marketing zich 
stellen. Grote kans dat het design moet 
worden aangepast.

Als gevolg van de nieuwe verordening zijn 
er tal van zaken die meer ruimte op (het 
etiket op) de verpakking opeisen. Denk 
aan de verplichte lettergrootte van mini-

maal 1,2 mm, extra wettelijke verplichte 
vermeldingen zoals de termen ‘ontdooid’ 
of ‘ingevroren op...’, de vermelding van 
toegevoegde eiwitten en/of water aan vlees 
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fase onderdeel

Project definitie

Afbakenen project

inventariseren vooraad + vastellen 
introductiedatum nieuwe folie

Declaratie bepalen

ingrediënten-check aan de hand  
van de grondstofspecificatie

etiketteren eindproduct

vertalingen

Bepalen verpakken
Bepalen soort verpakking

lijntest verpakking

Ontwerpen verpakking  
en lay-out

Fotoshoot

Design opmaak (DtP)

goedkeuren drukproef

Repro opmaken en goedkeuren cromalin

Bestellen drukplaten levertijd drukplaten

Bestellen materiaal levertijd materialen

Productie + vrijgave
Produceren product

vrijgeven productie

Introductie introductie nieuwe folies 

Evaluatie en verbetering

voorbeeld van een projectplanning waarbij de processtappen per product per week inzichtelijk zijn.
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Allergenen
Het vermelden van de allergenen in de 
ingrediëntenlijst in een onderscheidende 
typografie moet ervoor zorgen dat de con-
sument in één oogopslag ziet en begrijpt 
welke allergenen het product bevat.  
Allereerst moet een bedrijf bepalen welke 
onderscheidende typografie het voor zijn 
producten het best kan toepassen. Is cur-
sief, vet, ander lettertype of -grootte, of juist 
een andere kleur (daarbij rekening hou-
dend met de kleur van de achtergrond) het 
meest duidelijk? De Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI) vermeldt 
in haar ‘Handleiding tot implementatie van 
de voorschriften uit de Europese Verorde-
ning voor het verstrekken van voedselin-
formatie aan consumenten (Verordening 
nr. 1169/2011/EG)’ dat het in vet vermel-
den van de allergenen de voorkeur heeft. 
Dit is een prima uitgangspunt, maar uit 
diverse praktijkvoorbeelden is al gebleken 
dat het vetdrukken van witte tekst op een 
donkere achtergrond helemaal niet zo dui-

delijk is. Het is belangrijk hiermee rekening 
te houden bij het bepalen van de keuze 
voor de onderscheidende typografie van  
de allergenen en bij het ontwerp van de 
verpakkingen. 
De volgende stap is om na te gaan of de 
gemaakte keuzes met de huidige machines 
kunnen worden gerealiseerd of dat hier-
voor nieuwe software of zelfs een nieuwe 
etiketteringsmachine moet worden aange-
schaft. Ook kan de introductie van een 
andere kleur voor de allergenen zorgen dat 
bij (toekomstige) aanpassingen in de tekst 
de kosten bij de drukker oplopen omdat 
meerdere drukplaten of clichés moeten 
worden aangepast.

13 december 2014
Vanaf 13 december 2014 dienen alle ver-
pakkingen aan de nieuwe etiketteringseisen 
te voldoen. Het aanpassen kost vaak meer 
tijd dan in eerste instantie gedacht. Daarom 
is het belangrijk om in kaart te brengen om 
hoeveel verpakkingen het gaat en hoeveel 

tijd nodig is om de verpakkingen aan te 
passen. Wie gaat deze werkzaamheden uit-
voeren, is hiervoor voldoende capaciteit 
binnen het bedrijf? De werkzaamheden 
komen vaak bovenop de huidige werk-
zaamheden te liggen, daarom is het belang-
rijk goed af te stemmen wie waarvoor ver-
antwoordelijk is en om volgens een plan-
ning te werken. Niet alleen binnen het 
bedrijf, maar ook bij externe partijen 
(onder andere ontwerpbureaus en drukke-
rijen) dient rekening te worden gehouden 
met extra werkzaamheden. Grote kans dat 
u niet het enige bedrijf bent dat de etiketten 
tijdig aan wil laten passen. Reserveer daar-
om zowel intern als extern voldoende tijd 
en capaciteit.
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voorbeelden van het oude etiket (links) en het nieuwe etiket (rechts), waarin de allergenen vetgedrukt zijn en een groter formaat is gebruikt (70x100 

i.p.v. 70x70 mm) om ruimte te krijgen voor de verplichte lettergrootte.  

Inhoud:
300 g

Etiket Nederland B.V., Toermalijnstraat 12c, 1812 RL Alkmaar

Voorgebakken visfilet in krokante korst 
met toegevoegd varkenseiwit, diepvries
Ingrediënten: 70% visfilet, tarwemeel, paneermeel (tarwe), 
geheel geharde plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, 
palmpit), plantaardige vetten (palm, raapzaad), varkenseiwit, 
eigeel, zout, suiker, gistextract, rijsmiddel: E500, verdikkings-
middelen: E412, E415, kruiden ((selderij), smaakversterker:
621, weipoeder (melk), specerijen (mosterd), kleurstof: E160c.
Alaska pollack (Theragra chalcogramma) gevangen 
in de Stille Oceaan (FAO 67).
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant. 
Ingevroren op: 11-11-2012.
Bewaaradvies: in de diepvriezer:
-12°C (**): 3 weken
-18°C (***): zie houdbaarheidsdatum 
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.
Bereidingswijze: frituur ca. 5 min. op 180°C.

Voedingswaarde gemiddeld per 100 g:
energie 696 kJ/175 kcal, vetten 5,6 g, waarvan: 
verzadigd 0,9 g, enkelvoudig onverzadigd 1,7 g, 
meervoudig onverzadigd 3,0 g, koolhydraten 
13,6 g, waarvan: suikers 1,5 g, vezels 1,2 g, 
eiwitten 17,0 g, zout 1,6 g.
Deze verpakking bevat 3 porties van 100 gram.

Inhoud:
300 g

Etiket Nederland B.V., Toermalijnstraat 12c, 1812 RL Alkmaar

Voorgebakken visfilet in krokante korst, diepvries
Ingrediënten: 70% visfilet, tarwemeel, paneermeel, geheel geharde plantaardige oliën, 
plantaardige vetten, varkenseiwit, eigeel, zout, suiker, gistextract, rijsmiddel: E500, 
verdikkingsmiddelen: E412, E415, kruiden (selderij), smaakversterker: E621, weipoeder 
(melk), specerijen (mosterd), kleurstof: E160c.
Alaska pollack (Theragra chalcogramma) gevangen 
in de Stille Oceaan (FAO 67).
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant.
Bewaaradvies: in de diepvriezer:
-12°C (**): 3 weken
-18°C (***): zie houdbaarheidsdatum 
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.
Bereidingswijze: Frituurpan (180°C): frituur ca. 5 min.
Voedingswaarde gemiddeld per 100 g:
energie 696 kJ/175 kcal, eiwitten  17,0 g, 
koolhydraten 13,6 g, waarvan suikers 1,5 g,  
vetten 5,6 g, waarvan: verzadigd 0,9 g, 
enkelvoudig onverzadigd 1,7 g, meervoudig 
onverzadigd 3,0 g, voedingsvezels 1,2 g, 
natrium 0,63 g.




