
Enkele leveranciers van grootwinkelbedrijven 

hebben de nieuwe etiketteringsregels al 

ingevoerd. ‘Natrium’ is in de declaratie 

vervangen door ‘Zout’ en allergenen worden 

in de ingrediëntenlijst vet aangeduid.

De consument wil steeds beter geïnformeerd worden over wat hij  

eet. ‘Europa’ speelt daarop in door het veranderen van de regels 

rondom het verstrekken van voedselinformatie aan de consument.  

De Europese Productinformatie Verordening treedt vanaf 13 december 

a.s. in werking.

Dit artikel verheldert de verschillende 

regels die gaan gelden voor toonbank-

producten, voorverpakte producten, 

producten die verkocht worden aan 

derden en via websites. In de volgende 

editie van De Slager word je geïn-

formeerd over specifieke eisen voor 

allergenen. 

EISEN AAN TOONBANKVERKOOP EN 
VOORVERPAKTE LEVENSMIDDELEN
De nieuwe verordening kent, net als 

de oude Warenwetregeling Etikettering 

van Levensmiddelen (WEL, die vervalt 

per 13 december a.s.), definities van 

niet-voorverpakte en voorverpakte 

levensmiddelen. 

NIET VOORVERPAKT PRODUCT
Een niet-voorverpakt product is 

-een onverpakt product wat aan de 

consument wordt aangeboden (droge 

worst op een schaal op de toonbank) of 

-een product wat op verzoek van de 

consument is verpakt op de plaats van 

verkoop (karbonades uit de toonbank die 

je verpakt voor de consument) of

-een product dat is verpakt met het oog 

op onmiddellijke verkoop (een pond 

gehakt gewikkeld in folie in de toonbank). 

Deze producten moeten altijd worden 

voorzien van een duidelijk leesbare 

aanduiding, (eventueel naam slachtdier) 

of benaming en een prijs per 100 gram 

of per kilo. Deze producten en het 

uiteindelijke zakje waar het product 

in gaat voordat het overhandigd wordt 

aan de consument, hoeft geen etiket te 

dragen. De wetgever gaat ervan uit dat 

de slager of het verkopend personeel alle 

informatie kan geven die de consument 

wil weten. Op verzoek van de klant moet 

allergeneninformatie gegeven worden 

(zie artikel in de volgende De Slager).

VOORVERPAKT PRODUCT
Er wordt gesproken over voorverpakt als 

producten aangeboden worden in een 

zelfbedieningsmeubel en de klant deze 

kan uitzoeken zonder tussenkomst van 

bedienend personeel. Bijvoorbeeld diep-

vriessoepen in een zelfbedieningsmeubel 

in de winkel. Voor deze producten geldt 

een volledige etiketteringsplicht.

5 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER 
HET NIEUWE ETIKETTEREN

1Veel van mijn slagersproducten 

zijn opgebouwd uit meerdere 

ingrediënten. Denk aan worstsoorten 

en salades. Hoe krijg ik een goede 

ingrediëntendeclaratie van samen-

gestelde producten op het etiket?

PS voor Slagers helpt je daarbij. Met 

behulp van dit platform komt de juiste 

declaratie op het etiket. 

-  Er zitten formules in dit platform die 

rekening houden met verduurzamings-

processen (die invloed hebben op de 

samenstelling).

-  Doordat veel leveranciers van slagers 

hun producten invoeren in de database 

van PS voor slagers maakt dat het 

maken van een goed etiket makkelijker.

-  Ook de voedingswaardedeclaratie komt 

direct op je etiket.

In verband met de beheersing van 

het proces voor het ontwikkelen van 

samengestelde producten (Hygiënecode) 

moet de receptuur worden vastgelegd en 

inzichtelijk zijn voor de NVWA. Ook moet 

schriftelijk of digitaal worden vastgelegd 

welke allergenen in welke producten/

recepturen zitten. Dit realiseer je tege-

lijkertijd met PS voor Slagers. Voor meer 

info of interesse: www.psvoorslagers.nl.

2 Ik maak zelf gehaktballen op basis 

van 5 ingrediënten, waaronder 

ketjap. Moeten alle ingrediënten van 

ketjap (ook hulpstoffen die in minimale 

hoeveelheid aanwezig zijn) terugkomen 

op het etiket van de voorverpakte 

gehaktbal?

Ja, deze moeten allemaal terugkomen op 

het etiket van de voorverpakte gehaktbal. 

Dat kan een lange lijst worden. Let wel: 

dit was volgens de oude wetgeving ook al 

verplicht.

3      Ik lever aan derden/horeca (niet 

voorverpakt, niet direct levering 

aan consument) in een krat. Is dan 

volledige declaratie van ingrediënten op 

bijvoorbeeld de pakbon nodig? 

Ja, de afnemer heeft deze informatie 

nodig om zijn klanten te informeren. Hij 

kan dit eventueel doen via een etiket als 

hij het product weer voorverpakt. Op het 

krat zelf hoeft niet de ingrediëntenin-

formatie worden vermeld. Hij mag deze 

informatie ook beschikbaar stellen via de 

pakbon.

4 Wat zijn de eisen bij verkopen  

via internet?

Als je vanuit een webshop bijvoorbeeld 

een (niet-voorverpakt) BBQ-pakket 

verkoopt, dan gelden dezelfde eisen 

als de verkoop vanuit de toonbank: 

productnaam, soort(en) slachtdier, 

allergeneninformatie en prijsaanduiding. 

Deze informatie moet beschikbaar zijn 

voordat de verkoop plaatsvindt, maar 

dient ook meegeleverd te worden met 

het product. 

Verkoop je voorverpakte producten dan 

geldt de volledige informatieplicht, dat 

wil zeggen: alle informatie die anders 

op het etiket staat is beschikbaar op de 

website voor verkoop (met uitzondering 

van datum minimale houdbaarheid 

en partijcode). Dus ook moeten alle 

ingrediënten vermeld staan. Bij de 

daadwerkelijke levering moeten alle 

verplichte vermeldingen, inclusief 

houdbaarheidsdatum beschikbaar zijn.

5 Waar moet ik beginnen als ik 

medio december a.s. klaar wil zijn 

voor deze nieuwe Productinformatie 

verordening?

Zeker als je veel voorverpakte samenge-

stelde producten verkoopt is het nodig 

om snel te beginnen met het verzamelen 

van alle grondstofspecificaties op papier 

of digitaal. Vraag er om bij je leverancier/

grossier. Gebruik je PS voor Slagers 

dan zijn al veel van deze grondstoffen 

opgenomen in de database.

Volgende keer: allergenen. Wat zijn 

de eisen bij toonbankverkopen en hoe 

vermeld je ze op voorverpakte producten.

Heb je vragen? Mail deze naar Jacques 

Rijk: j.rijk@knsnet.nl of bel 070 3906365.

De nieuwe wetgeving 
rond productinformatie
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1.  Herkomstetikettering: Voor al het 

onbewerkte vlees geldt de verplich-

ting te vermelden waar het dier is 

gehouden en waar het is geslacht. De 

Europese Commissie onderzoekt nog 

of vermelding van de herkomst van 

vlees in samengestelde producten 

verplicht moet worden. 

2.  Minimale lettergrootte: Alle 

verplichte informatie op product-

etiketten moet minimaal in een 

lettergrootte van 1,2 mm worden 

afgedrukt. Alleen voor kleine 

productetiketten bestaan bepaalde 

uitzonderingen. Wellicht heb je 

grotere etiketten nodig en moet je 

nagaan of de printer geschikt is.

3.  Voedingswaardedeclaratie (vanaf 

eind 2016): Verplichte vermelding van 

energetische waarde en zes voedings-

stoffen in deze volgorde: vet, waarvan 

verzadigd, koolhydraten, waarvan 

suiker, eiwit en zout.

4.  Benadrukken van allergenen in de 

ingrediëntendeclaratie: De aanwezig-

heid van allergene ingrediënten moet 

voortaan benadrukt worden, bijvoor-

beeld ‘vet’, in de lijst van ingrediënten. 

5.  De term ‘met toegevoegd water’ moet 

zijn vermeld bij vleesbereidingen en 

vleesproducten die er als 1 stuk uitzien, 

als het watergehalte meer dan 5% is.

6.  De term ‘samengesteld uit stukjes 

vlees/vis’ moet zijn vermeld als de 

indruk wordt gewekt dat het levens-

middel uit één stuk bestaat.

7.  Het volledige adres - ook als sprake  

is van een BV - dient op het etiket  

te worden vermeld. De verantwoor-

delijkheidsverdeling is verduidelijkt: 

diegene wiens naam op de verpak-

king staat - of de importeur bij  

import uit derde landen – is verant-

woordelijk voor de juiste informatie. 

8.  Een bewaarvoorschrift na opening 

wordt verplicht als de veiligheid dat 

vereist.

9.  Vermelding ‘ontdooid’ is verplicht 

op producten als de veiligheid of 

de kwaliteit van het product door 

ontdooien negatief is beïnvloed.
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