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Wetgeving & Toezicht

De instemming van het Europees Parle-
ment (EP) met de nieuwe verordening 
kan worden gezien als een mijlpaal in de 
levensmiddelenwetgeving van de EU. Het 
voorstel zal naar verwachting in de herfst 
van 2011 door de Raad worden goedge-
keurd en in het laatste kwartaal van 2011 
worden gepubliceerd. Daarna hebben 
levensmiddelenbedrijven drie jaar de tijd 
om de nieuwe regels toe te passen, aan 
die rond de voedingswaardedeclaratie 
moeten zij binnen vijf jaar voldoen.

Voedingswaarden
Het vermelden van de voedingswaarde 
op de verpakking wordt gezien als een 
belangrijke methode om consumenten te 
informeren over de nutritionele samen-
stelling van levensmiddelen. Om de con-
sument in staat te stellen goed te kiezen, 
is de fabrikant verplicht de voedings-
waarde van zijn product per 100g of 
100ml te vermelden, indien mogelijk in 
tabelvorm. Daarin moeten de hoeveel-
heid energie, vetten, verzadigd vet, kool-
hydraten, suikers, eiwitten en zout zijn 
aangegeven. Een fabrikant mag deze 

gegevens aanvullen met onder meer de 
hoeveelheid meervoudig onverzadigde 
vetzuren (en dus ook de enkelvoudige), 
voedingsvezel, vitaminen en mineralen. 
Voorwaarde is wel dat deze in significan-
te hoeveelheden in het product aanwezig 
zijn. Daarnaast mag de wettelijk verplich-
te informatie ook worden vermeld op de 
voorkant van de verpakking. Tegelijker-
tijd per portie of consumptie-eenheid de 
voedingswaarde vermelden, is toege-
staan, mits de fabrikant daarbij ook de 
portiegrootte vermeldt.

Leesbaarheid
De wettelijk verplichte informatie moet 
op een opvallende plaats en op een zoda-
nige wijze op de verpakking (blijven) 
staan dat de consument deze gemakke-
lijk kan zien, duidelijk kan lezen en niet 
(per ongeluk) kan uitwissen. De informa-
tie mag en mocht niet op enigerlei wijze 
zijn verborgen, onduidelijk zijn gemaakt 
of onderbroken worden door andere 
gegevens. 

Land van oorsprong 
De oorsprongvermelding voor producten 
als rundvlees, honing, olijfolie en verse 
groenten en fruit, wordt uitgebreid naar 
vers, gekoeld en ingevroren vlees van var-
kens, schapen, geiten en pluimvee. 
Mogelijk gaat deze regel zich uitstrekken 
naar andere categorieën levensmiddelen,  
zoals vlees als ingrediënt in andere 
levensmiddelen, melk en zuivelproduc-
ten. De Europese Commissie zal de haal-
baarheid hiervan onderzoeken en hier-
over binnen twee tot drie jaar besluiten.

Allergenen
Producenten zijn verplicht de aanwezig-
heid van bepaalde allergenen in voorver-

pakte levensmiddelen te vermelden. Nu 
moet ook de informatie over allergenen 
in onverpakte levensmiddelen altijd 
beschikbaar zijn voor consumenten.
Bij voorverpakte levensmiddelen moet 
deze aanwezigheid worden vermeld in de 
lijst van ingrediënten op het etiket of de 
verpakking. Het allergeen moet in de lijst 
duidelijk opvallen, bijvoorbeeld door het 
gekozen lettertype, de stijl of achter-
grondkleur.
 
‘Plakvlees’
Vleesproducten, vleesbereidingen en vis-
serijproducten kunnen worden gemaakt 
van stukken vlees of vis en eventueel 
andere ingrediënten, zoals levensmidde-
lenadditieven en voedingsenzymen. 
Omdat dergelijke producten de indruk 
kunnen wekken dat ze uit één stuk vlees 
of vis bestaan, moet de producent de vol-
gende zin vermelden op producten 
bestemd voor de Nederlandse markt: 
‘samengesteld uit stukjes vlees’ respec-
tievelijk ‘samengesteld uit stukjes vis’.

Toegevoegd water
Bij vleesbereidingen en -producten waar-
aan meer dan 5% van het gewicht van het 
eindproduct aan water is toegevoegd, 
moet in de aanduiding een vermelding 
van het toegevoegde water staan. Het 
maakt daarbij niet uit of het product 
bestaat uit een stuk vlees als technisch 
vleesdeel op snit, als één geheel, als een 
plak of een portie of een deel van het  
karkas. Dit voorschrift geldt ook voor  
visproducten en bereide visproducten. 

Op 6 juli 2011 stemde het Europees Parlement in met een nieuwe verordening rond de etikettering 

van levensmiddelen. Nog nadrukkelijker dan voorheen geldt dat de informatie op het etiket de 

consument niet mag misleiden. Dit komt naar voren in een aantal veranderingen. We lichten er 

een aantal toe. 
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