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Masterclass 
Etiketteren

28-09-2021

Krista Baar

• Senior Labelling Specialist

Even voorstellen
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Specificatie-
beheer

Etiketcheck Internationale
Etiketcheck

Wetgevings-
Vraagstukken

Private 
labelservice

Etiketterings-
specialist

Verhandelbaar-
heidsrapport

Trainingen

What we offer

• Korte kennismaking met aantal eisen uit Verordening (EU) nr. 1169/2011

• Allergenen en Kruisbesmetting 

Onderwerpen
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Verordening (EU) nr 1169/2011

• Verordening (EU) nr. 1169/2011 is een bindende verordening voor de hele EU (horizontale 
wetgeving)

• Ook specifieke verticale wetgeving, gericht op een specifieke groep levensmiddelen zoals:
• Honing
• Cacao en chocolade
• Smeerbare vetproducten
• Wijn
• Olijfolie
• Voedingssupplementen

Wet- en regelgeving
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• Voedselinformatie geven

Waarom deze verordening?

• Voorkomen van misleiding

Waarom deze verordening?
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• Exploitanten van levensmiddelenbedrijven in alle schakels van 
de voedselketen die zich bezighouden met het verstrekken van 
voedselinformatie aan consumenten

• Alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen incl. 
grote cateraars

Toepassingsgebied

• Exploitant onder wiens naam levensmiddel in de handel wordt gebracht is 
verantwoordelijke voor juiste informatie.

• Bij import van buiten de EU is de importeur verplicht zijn naam op de 
verpakking te zetten en neemt hij de verantwoordelijkheid over van de 
producent/ merkeigenaar.

• Verplichte informatie ook doorgeven indien product niet rechtstreeks aan de 
laatste consument wordt geleverd of niet is voorverpakt. 

Verantwoordelijkheden 
voedselinformatie
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1. Benaming levensmiddel
2. Lijst van ingrediënten (KWID, allergenen)
3. Nettohoeveelheid
4. Houdbaarheidstermijn (THT / TGT)
5. Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden
6. (Handels)naam + volledig adres
7. Land van oorsprong / plaats van herkomst
8. Gebruiksaanwijzing (indien van toepassing)
9. Alcoholvolumegehalte (>1.2%)
10. Voedingswaarde 
11. Verplichte vermeldingen voor specifieke categorieën

Verplichte voedselinformatie

Uitgewerkt in artikel 17 en bijlage VI

Wat voor levensmiddel is het?

• Wettelijke benaming

• Gebruikelijke benaming

• Beschrijvende benaming

• Vermeldingen die tezamen met de benaming moeten worden aangebracht

1. Benaming levensmiddel
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Welke van de onderstaande benamingen
is toegestaan in Nederland?

1. Soy milk / Sojamelk 2. Coconut milk / Kokosmelk

In Verordening (EU) Nr. 1308/2013 staat dat 
zuivelnamen alleen voor (de in de verordening 
beschreven) zuivelproducten gebruikt mogen 
worden. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als 
dit expliciet voor de betreffende taal in wetgeving is 
opgenomen. Voor bijvoorbeeld ‘kokosmelk’ geldt er 
zo’n uitzondering in Nederland. 

In Besluit 2010/791/EU is de lijst van 
uitzonderingen – de toegelaten 
zuivelbenamingen – te vinden. 

Let op, de lijst verschilt per lidstaat.

2. kokosmelk is correct
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Ingrediënten uitgewerkt in artikel 18,19,20 en bijlage VII

• Opsomming in afnemende volgorde

• Gebruik van specifieke benamingen

• Gebruik van categorienamen voor additieven

2. Lijst van ingrediënten 
(KWID, allergenen)

KWID uitgewerkt in artikel 22 en bijlage VIII
• Kwantitatieve opgave van de ingrediënten

• In benaming
• In woord/beeld/grafische voorstelling

Allergenen uitgewerkt in artikel 21 en bijlage II
• 14 verplichte allergenen
• Afwijkende typografie

2. Lijst van ingrediënten 
(KWID, allergenen)
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1.
Ingrediënten: 49% gemalen kemirinoten, 
water, zout, conserveermiddel: E200.

2.
Ingrediënten: tarwemeel (bevat gluten), 
suiker, zout, water.

Welke van onderstaande declaraties 
bevat een fout?

In het geval van noten moet de specifieke 
soort als genoemd worden vermeld in de lijst 
van ingrediënten, d.w.z. amandelen, 
hazelnoten, walnoten, cashewnoten, 
pecannoten, paranoten, pistachenoten of 
macadamianoten. 
De genoemde "Noten“ in Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 moeten worden opgevat als 
een uitputtende lijst. 

Declaratie 1 bevat een fout

1.
Ingrediënten: 49% gemalen kemirinoten,
water, zout, conserveermiddel: E200.

Bron: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE van 13.7.2017 inzake de verstrekking van informatie over 
stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken
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Uitgewerkt in artikel 24 en bijlage X 

• Ten minste houdbaar tot …” of “Te gebruiken tot ..”

• Te gebruiken tot ..
• Bederfelijke producten. Na uiterste consumptiedatum wordt product onveilig geacht
• Bewaartijd <5 dagen
• Bewaartemperatuur tussen 0°C en 6°C
• Altijd bewaarvoorschrift vermelden

4. Houdbaarheidstermijn 
(THT / TGT)

Uitgewerkt in artikel 25 

• Is de minimale houdbaarheidsdatum van het levensmiddel 
afhankelijk van de wijze waar op het bewaard wordt?

• Bewaarvoorschriften en/of uiterste consumptiedatum aangeven 
na opening van de verpakking, zo concreet mogelijk!

5. Bijzondere bewaarvoorschriften 
en/of  gebruiksvoorwaarden
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• Naam of handelsnaam en adres van exploitant onder wiens naam artikel 
op de markt wordt gebracht (leverancier i.g.v. leveranciersmerk; 
huismerkeigenaar i.g.v. huismerk)

• Consumentenservicenummer en adres (postbusnummer, 
antwoordnummer) wordt door FNLI ook als afdoende beschouwd.

• Let op: alleen website is niet voldoende!

6. (Handels)naam + volledig adres

• Was al opgenomen in artikel 26, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1169/2011
• Voorschriften vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/775
• Verpakkingen die niet voldoen aan art. 26, lid 3 -> mogen niet meer in de 

handel gebracht worden of geëtiketteerd worden na 1 april 2020
• Definities zijn terug te vinden in de Verordening (EU) nr. 1169/2011 (plaats van 

herkomst) en Verordening (EU) Nr. 952/2013 (land van oorsprong) 

7. Land van oorsprong of plaats van 
herkomst
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Land van oorsprong of plaats van herkomst

„primair(e) ingrediënt(en)”: 
- het ingrediënt van een levensmiddel dat meer dan 50 % van dit levensmiddel uitmaakt
- of dat gewoonlijk door de consument met de benaming van het levensmiddel wordt 

geassocieerd en waarvoor in de meeste gevallen een kwantitatieve aanduiding (KWID) 
vereist is

• Let op: er kunnen meerdere primaire ingrediënten aanwezig zijn!
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Uitgewerkt in artikel 29 t/m 35 + bijlage XIII, XIV, XV

Verplicht vermelden:

• Energetische waarde, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en 
zout (geen natrium; zout = 2,5 x natrium)

• Er mag dicht bij de voedingswaardevermelding vermeld worden dat zoutgehalte 
uitsluitend is toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium.

• Hoeveelheden per 100 g of 100 ml

10. Voedingswaarde

uitgewerkt in artikel 29 t/m 35 + bijlage XIII, XIV, XV

10. Voedingswaarde
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Allergenen en kruisbesmetting 

Allergenen en kruisbesmetting 

In 2019 en 2020: meer dan de helft van de recalls gerelateerd aan allergenen
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VO. (EU) 1169/2011, artikel 21

• 14 wettelijk verplichte allergenen worden met naam opgenomen in de 
lijst van ingrediënten.

• Benadrukt door onderscheidende typografie  
(bold of HOOFDLETTERS of onderstreept of …).

• Vermelding kruisbesmetting niet wettelijk vastgelegd

Allergenen en kruisbesmetting 

• Vermelding kruisbesmetting niet wettelijk vastgelegd

• Veel retailers willen dat kruisbesmetting is onderbouwd met VITAL 
• Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling
• Per allergeen referentiedosis bepaald (mg allergeen eiwit)
• Bij overschrijding referentiehoeveelheid: vermelding kruisbesmetting. 

Anders niet

Kruisbesmetting met allergenen
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VO (EG) 852/2004 (‘Hygiëneverordening’)
• Aanpassing per 03-03-2021. Van kracht per 24-03-2021.
• Aanvulling van Bijlagen I en II

Primaire sector Bijlage I deel A sectie II

Verwerkende sector Bijlage II Hoofdstuk IX

Kruisbesmetting met allergenen

Kruisbesmetting met allergenen

White paper allergenen Demo E-learning allergenen
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• WIL (warenwetbesluit informatie levensmiddelen)
• Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen
• Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016
• Verticale wetgeving
• Etc.

• Verordening (EG) nr. 1333/2008 Additieven
• Verordening (EG) nr. 1334/2008 Aroma’s
• Verordening (EU) nr. 1924/ 2006 Claims
• Etc.

Overige relevante wetgeving

• Invoer in PS in foodservice en andere systemen zoals SIM, Trace One, GS1 etc.
• Helpen met opstellen van etiketteksten/specificaties
• Uitzoeken van wetgevingsvraagstukken
• Sparringpartner/ ondersteunen en/ of interim medewerker

Meer informatie? info@normeclabel.com of bel naar +31 (0)800 25 22 737

Trainingen:
• Etiketteren basis 12 november 2021
• Etikettering gevorderd 19 november 2021
• Rekenen met Vital 17 november 2021 
• Etiketteren U.S.A. 12 april 2022
• Additievenwetgeving 26 november 2021

Wat kunnen we voor u betekenen?
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Normec Foodcare

Eén partij voor een totale 
dienstverlening binnen de 
voedingsbranche met een 
uitgebreid totaalpakket aan 
diensten

Sensorisch onderzoek Microbiologisch & chemisch onderzoek

Voedselveiligheid & kwaliteit QA-Software

Opleidingen & trainingen Etiketcheck & specificatiebeheer

Voedselfraude & food defense

Normec Foodcare
Balkweg 3
5232 BT Den Bosch www.normecfoodcare.com


