
 

 

 
 
 
         Rijswijk, 13 maart 2014 
Het nieuwe etiketteren       

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige etiketteringsregels hebben we voor je samengevat. De 

uitleg over de diverse onderdelen volgt op de komende pagina’s. 

 

De wijzigingen op het etiket: 

 De minimaal vereiste lettergrootte (x-hoogte) voor verplichte informatie wordt 1,2 mm. Is het 

grootste oppervlak kleiner dan 80 cm2, dan is dat 0,9 mm  

 Allergene stoffen worden in de ingrediëntenlijst van voorverpakte producten geaccentueerd 

(afwijkend lettertype). 

 In de ingrediëntendeclaratie moet de bron van plantaardige olie en plantaardig vet worden 

vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie). 

 Bij de productnaam wordt het vermelden van de gebruikte vervangende ingrediënten verplicht. 

Denk hierbij aan imitatieproducten. 

 Het vermelden van de voedingswaardedeclaratie wordt voor veel meer producten verplicht en 

daarnaast verandert de inhoud en volgorde van de verplichte vermeldingen. 

 Het volledige adres - ook als sprake is van een BV - dient op het etiket te worden vermeld. De 

verantwoordelijkheidsverdeling is verduidelijkt: diegene wiens naam op de verpakking staat  - of de 

importeur bij import uit derde landen – is verantwoordelijk voor de juiste informatie.  

 Een bewaarvoorschrift na opening wordt verplicht als de veiligheid dat vereist. 

 Vermelding “ontdooid” is verplicht op producten als de veiligheid of de kwaliteit van het product door 

ontdooien negatief is beïnvloed. 

 

Leesbaarheid 
De verplichte minimale lettergrootte (x-hoogte) heeft tot gevolg dat dezelfde informatie waarschijnlijk meer 
ruimte kost. Grotere etiketten dus. Kan uw printer dit aan? Het lettertype wordt niet voorgeschreven, maar wel 
dat de informatie duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar moet zijn. Let dus bijvoorbeeld ook op de 
kleur (contrast), de afstand tussen regels of letters en de lijndikte.  
 
Allergeneninformatie  
De verordening schrijft voor dat de naam van de allergene stof in de lijst van ingrediënten moet worden 
benadrukt door middel van een typografie waarmee deze naam duidelijk is te onderscheiden van de rest van de 
lijst met ingrediënten. Voorbeelden hiervan zijn: een afwijkende achtergrondkleur, onderstrepen, vet 
afdrukken, etc.  
Uit praktische overwegingen is het toegestaan de volledige benaming van het betreffende ingrediënt (bijv. 
“melkpoeder”) te accentueren. Wanneer de benaming van een ingrediënt uit meer woorden bestaat, mag 
alleen de stof die/ het product dat allergieën of intoleranties veroorzaakt worden geaccentueerd (bijv. “magere 

melkpoeder”, “bittere amandelen”). Is een bepaald allergeen in meer ingrediënten aanwezig is, dan dient dat 
bij elke bron (ingrediënt) afzonderlijk te worden vermeld. 
 
LET OP: vanaf 13 december 2014 is het niet meer toegestaan om allergenen te vermelden in een 
zogenaamde ”allergenenbox” (een samenvatting van de in het product aanwezige allergenen, apart van de 
ingrediëntenlijst).  
 
Veranderingen voor niet-voorverpakte producten: 

 Bij niet-voorverpakte producten wordt het verstrekken van allergeneninformatie verplicht. Breng in 

elk geval in kaart met welke allergenen in jouw bedrijf wordt gewerkt zodat je de klant hierover actief 

kunt informeren. Als ambachtelijke sector mogen wij onze klanten mondelinge toelichting geven over 

de allergenen die in onze producten zich bevinden.  De klant moet hierover wel geïnformeerd worden 

door een bordje in de winkel met de volgende tekst: “ Heeft u vragen over de allergenen in onze 

producten stelt u dan gerust de vraag aan… ( naam personeelslid). De betreffende medewerker kan de 

klant dan verder helpen met zijn vraag, de informatie die verstrekt wordt, dient echter ook nog 

schriftelijk beschikbaar te zijn voor de NVWA en de klant, dat kan met PS voor Slagers. 

 



Productinformatie bij verkoop op afstand (websites): 
 Bij verkoop op afstand geldt dat alle verplichte voedselinformatie (met uitzonderling van de datum 

van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum c.q. de partijcode) beschikbaar moet zijn 

voordat de aankoop plaatsvindt.  

 

De onderstaande tabel toont welke informatie voor voorverpakte producten verplicht is. 

Grootste 
verpakkings- 
oppervlak 

Minimaal verplichte informatie op het etiket 

≥ 80 cm2 Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 1,2 mm; Productnaam, netto hoeveelheid, 
ingrediëntenlijst inclusief allergenen daarin  geaccentueerd, bronvermelding plantaardige 
oliën en vetten, voedingswaardedeclaratie, houdbaarheidsdatum en/of partijcode, 
volledige adresgegevens.. 

< 80 cm2 Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 0,9 mm; Productnaam, netto hoeveelheid, 
ingrediëntenlijst inclusief allergenen daarin  geaccentueerd, bronvermelding plantaardige 
oliën en vetten, voedingswaardedeclaratie, houdbaarheidsdatum en/of partijcode, 
volledige adresgegevens. ,.. 

< 25 cm2 Zie informatie < 80 cm2 Alleen de voedingswaardedeclaratie is niet verplicht. 

< 10 cm2 Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 0,9 mm; Productnaam, netto hoeveelheid, 
allergeneninformatie,  houdbaarheidsdatum. De ingrediëntendeclaratie mag u met andere 
middelen verstrekken of is op verzoek van de consument beschikbaar. 

 

Overige zaken Minimaal verplichte vermeldingen (hoeft niet specifiek op etiket) 

Verkoop op afstand 
(voorverpakte 
waren) 

Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 1,2 mm; Productnaam, netto hoeveelheid, 
ingrediëntenlijst inclusief allergenen daarin  geaccentueerd, bronvermelding plantaardige 
oliën en vetten, voedingswaardedeclaratie, volledige adresgegevens, prijsaanduiding. Bij 
daadwerkelijke levering wordt alle verplichte informatie inclusief de houdbaarheidsdatum 
en/of de partijcode verstrekt. 

Verkoop op afstand 
(niet voorverpakte 
producten)  

Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 1,2 mm; Productnaam, allergeneninformatie  en de 
prijsaanduiding.  

Niet voorverpakte 
producten 

Lettergrootte (x-hoogte) minimaal 1,2 mm; Productnaam, allergeneninformatie en de 
prijsaanduiding.  

 
 
Voedingswaardedeclaratie  
 

Vanaf 13 december 2016 ben je wettelijk verplicht op alle voorverpakte levensmiddelen de voedingswaarde te 
vermelden. Dit geldt echter niet voor levensmiddelen (met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen) die u 
rechtstreeks levert aan de eindgebruiker of aan de plaatselijke detailhandel. Voor producten waarop eerder dan 
13 december 2016 (al dan niet vrijwillig) een voedingswaarde wordt vermeld geldt dat deze vermelding al met 
ingang van 13 december 2014 aan de nieuwe regels moet voldoen. Let op: zowel de volgorde als de inhoud van 
de voedingsstoffen in de declaratie zijn aangepast. 
 
De verplichte onderdelen zijn achtereenvolgens:  
  

 Energetische waarde (in kJ respectievelijk kcal per 100 g product) 
 De hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout (in g per 100 g 

product). 
 Op vrijwillige basis mogen aanvullend hierop vermeld worden: de enkelvoudig onverzadigde en 

meervoudig onverzadigde vetzuren, polyolen (zoetstoffen), zetmeel, vezels en significante 
hoeveelheden vitaminen en mineralen. 

 Ook voor de voedingswaardedeclaratie geldt een verplichte minimale lettergrootte van 1,2 mm (x-
hoogte). Indien de beschikbare ruimte dit toelaat, wordt de vermelding gepresenteerd in de vorm van 
een tabel met de cijfers onder elkaar. Indien er onvoldoende ruimte is om de informatie in 
tabelformaat weer te geven, mogen de gegevens achter elkaar worden geplaatst. 

 
Voor niet-voorverpakte voedingsmiddelen is een voedingswaardeclaratie niet verplicht. Wil je daarover toch iets 
melden, dan mag je dat beperken tot de energetische waarde (kJ en kcal per 100 gram product), eventueel 
aangevuld met de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout (in g per 100 g product). 
 

Neem voor meer informatie contact op met Jacques Rijk, Beleidsmedewerker Ondernemerszaken & 
Vaktechnologie van de KNS. Dit kan via telefoonnummer 070-3906365 of j.rijk@knsnet.nl. 

 
 
 
 


