
Dit	  moet	  u	  weten	  over	  de	  nieuwe	  
e.ke0eringswet	  

	  
>	  In	  deze	  paper	  leert	  u:	  
	  
•  Wat	  u	  moet	  onthouden	  ivm	  de	  nieuwe	  e.ke0eringswet.	  
•  Wat	  er	  op	  een	  e1ket	  moet	  van	  diepvries	  voor	  B2C.	  
•  Wat	  er	  op	  een	  e1ket	  moet	  van	  diepvries	  voor	  B2B.	  
	  
	  
Hebt	  u	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  paper	  nog	  vragen	  of	  sugges1es,	  aarzel	  dan	  zeker	  niet	  om	  ons	  te	  
contacteren.	  Wij	  hopen	  jullie	  hiermee	  van	  dienst	  te	  zijn.	  
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Eind	  2011	  stelde	  het	  Europees	  Parlement	  een	  nieuwe	  
verordening	  op	  in	  verband	  met	  de	  verstrekking	  van	  
voedselinforma.e	  aan	  consumenten	  of	  kortweg	  FIC	  
(Food	  Informa.on	  for	  Customers).	  Op	  13	  december	  
2014	  gaat	  de	  nieuwe	  wetgeving	  effec.ef	  van	  kracht.	  	  
	  	  
De	  bedoeling	  van	  Verordening	  1169/2011?	  De	  huidige	  
algemene	  e1ke>eringswetgeving	  actualiseren,	  
verduidelijken	  en	  beter	  afstemmen	  op	  de	  behoeYes	  van	  
de	  moderne	  consument	  (bijvoorbeeld	  op	  vlak	  van	  
allergenen).	  	  Daarnaast	  worden	  ook	  andere	  bestaande	  
wetgevingen	  –	  onder	  andere	  over	  de	  vermelding	  van	  de	  
voedingswaarde	  –	  ondergebracht	  in	  de	  algemene	  
wetgeving.	  Dat	  het	  nu	  om	  een	  verordening	  gaat	  en	  niet	  
meer	  om	  een	  richtlijn,	  betekent	  dat	  er	  minder	  ruimte	  is	  
voor	  de	  lidstaten	  om	  een	  afwijkend	  beleid	  te	  hanteren.	  
Consumenten	  moeten	  de	  nodige	  informa1e	  kunnen	  
krijgen	  over	  de	  levensmiddelen	  die	  ze	  consumeren.	  
Bovendien	  moet	  die	  informa1e	  goed	  leesbaar,	  compleet	  
en	  niet	  misleidend	  zijn.	  
	  	  
>	  Startdatum	  
De	  nieuwe	  verordening	  legt	  de	  basis	  voor	  het	  
waarborgen	  van	  een	  hoog	  niveau	  van	  
consumentenbescherming	  op	  vlak	  van	  
voedselinforma1e.	  Belangrijk	  om	  te	  onthouden	  is	  dat	  de	  
nieuwe	  wetgeving	  voor	  alle	  schakels	  in	  de	  keten	  geldt	  en	  
niet	  beperkt	  is	  tot	  louter	  het	  produc1egedeelte,	  maar	  
bijvoorbeeld	  ook	  voor	  de	  verkoop	  in	  de	  kleinhandel.	  
Verordening	  1169/2011	  zal	  van	  kracht	  gaan	  op	  13	  
december	  2014.	  Er	  is	  echter	  een	  uitzondering	  voor	  de	  
vermelding	  van	  de	  voedingswaarde.	  Hier	  geldt	  13	  
december	  2016	  als	  ingangsdatum,	  op	  voorwaarde	  dat	  er	  
op	  de	  verpakking	  nergens	  verwijzingen	  naar	  de	  
voedingswaarde	  staan.	  Als	  dat	  toch	  het	  geval	  is,	  geldt	  
ook	  hier	  13	  december	  2014	  als	  ingangsdatum.	  

Dit	  moet	  u	  onthouden	  over	  de	  nieuwe	  e.ke0eringswet	  
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>	  Doel?	  	  
	  	  
Verplich1ng	  rond	  het	  verstrekken	  van	  voedselinforma1e	  actualiseren	  >	  minder	  ruimte	  
voor	  afwijkingen.	  
	  
	  Voedselinforma1e:	  “Informa1e	  over	  een	  levensmiddel,	  dat	  ter	  beschikking	  van	  de	  
eindgebruiker	  wordt	  gesteld	  door	  middel	  van	  een	  e1ket,	  ander	  begeleidend	  materiaal	  of	  
andere	  middelen,	  waaronder	  moderne	  technologie-‐instrumenten.	  
	  	  
>	  Uitgangspunten:	  
	  	  
•  Bescherming	  consument	  en	  recht	  op	  eerlijke	  informa1e	  
•  Moderniseren	  
•  Produc1e	  van	  kwaliteitsproducten	  bevorderen	  
•  Vrij	  handelsverkeer	  verwezenlijken	  
•  Speciale	  aandacht	  voor	  gezondheid	  en	  milieu.	  
	  	  
>	  Van	  toepassing	  op:	  
	  	  
•  Levensmiddelenbedrijven	  die	  ac1ef	  zijn	  in	  de	  schakels	  van	  de	  voedselketen	  
•  Eindgebruikers	  van	  de	  levensmiddelen	  
•  Retail	  
•  Catering	  
•  Groothandels	  
•  Horeca	  
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>	  Hoe?	  
	  
De	  grootste	  veranderingen	  zijn	  o.a.:	  
	  
•  Le>ergroo>e	  van	  minimaal	  1,2	  mm	  voor	  alle	  verplichte	  vermeldingen	  (opp.	  >	  80cm²)	  
•  Allergenendeclara1e,	  ook	  bij	  onverpakte	  producten	  en	  in	  de	  horeca.	  ‘Allergenen’	  in	  afwijkend	  le>ertype	  

opgenomen	  	  in	  de	  lijst	  van	  ingrediënten	  met	  duidelijke	  verwijzing	  naar	  de	  stof-‐	  of	  productnaam.	  
•  Voedingswaarde	  e1ke>ering	  is	  nu	  verplicht	  
•  ‘Zout’	  vermelden	  in	  plaats	  van	  natrium	  
•  Verzadigde	  ve>en	  wordt	  verplicht	  benoemd	  
•  Vermelding	  bron	  plantaardige	  oliën	  en	  ve>en	  
•  Land	  van	  herkomst	  publiceren	  
•  De	  datum	  van	  eerste	  invriezing	  zal	  worden	  vermeld,	  ontdooiing	  zal	  worden	  benoemd	  
•  Verplichte	  vermelding	  van	  imita1eproducten	  en	  bewerkte	  vlees-‐	  en	  visproducten	  die	  de	  indruk	  wekken	  

onbewerkt	  te	  zijn	  



	  	  

•  Algemeen:	  Le0ergroo0e	  van	  minimaal	  1,2	  mm	  voor	  

alle	  verplichte	  vermeldingen	  (opp	  >	  80cm²)	  

•  Handelsbenaming	  en	  wetenschappelijke	  naam	  van	  de	  

vis	  

•  Ne0ogewicht	  van	  het	  product.	  	  

Bij	  een	  geglansd	  product:	  gedeclareerd	  ne0ogewicht	  

=	  gewicht	  exclusief	  beschermingswater	  	  	  

•  Ingrediëntenlijst	  

	  

	  

•  Produc.emethode: 	  Met	  name	  de	  volgende	  woorden:	  

“…	  gevangen	  …”;	  “…	  in	  zoet	  water	  gevangen	  …”;	  “…	  

gekweekt	  …”	  

•  Vangst-‐	  of	  produc.egebied:	  

	  	  	  	  	  Op	  zee	  gevangen	  visserijproducten:	  

ü  Alle	  FAO-‐zones	  behalve	  FAO27	  en	  37:	  vermelding	  van	  

FAO-‐nummer	  is	  onvoldoende,	  het	  vangstgebied	  moet	  

voluit	  geschreven	  worden.	  

ü  	  Bij	  FAO	  27	  of	  37	  volstaat	  de	  vermelding	  van	  het	  FAO-‐

nummer.	  

ü  In	  zoet	  water	  gevangen:	  vermelden	  van	  het	  water	  van	  

oorsprong.	  

ü  Aquacultuurproducten:	  vermelden	  van	  het	  land	  waar	  

het	  product	  meer	  dan	  de	  helY	  van	  zijn	  gewicht	  bereikt	  

heeY	  of	  meer	  dan	  de	  helY	  van	  de	  kweekperiode	  heeY	  

verbleven.	  

	  	  

Opmerking:	  Bij	  toegevoegd	  water	  dat	  NIET	  gebruikt	  wordt	  als	  

beschermende	  ijslaag,	  maar	  dat	  om	  andere	  dan	  

technologische	  redenen	  wordt	  toegevoegd,	  wordt	  “met	  

toegevoegd	  water”	  opgenomen	  in	  de	  weAelijke	  

verkoopbenaming	  indien	  water	  meer	  dan	  5%	  van	  het	  

eindproduct	  uitmaakt.	  	  

	  

Opmerking:	  Bij	  toegevoegd	  water	  dat	  NIET	  gebruikt	  wordt	  als	  

beschermende	  ijslaag,	  maar	  om	  andere	  dan	  technologische	  

redenen	  wordt	  toegevoegd,	  wordt	  “water”	  alEjd	  vermeld	  (ook	  

als	  het	  minder	  dan	  5%	  van	  het	  eindproduct	  uitmaakt)	  en	  met	  een	  

percentage	  gekwanEficeerd.	  

	  

	  

>	  Wat	  moet	  er	  op	  het	  e.ket	  van	  diepvriesvis	  voor	  B2C?(*)	  (Business	  to	  Consumer	  (ref.	  	  EG1169/2011	  en	  EG	  1379/2013))	  

*	  B2C	  =	  producten	  voor	  verkoop	  aan	  de	  eindverbruiker	  (consument)	  of	  aan	  een	  grote	  cateraar	  
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Opmerking:	  Indien	  FAO	  27	  /	  37	  van	  toepassing	  is	  op	  

het	  product,	  vermelding	  van	  de	  subzone.	  



	  

•  Vangstmethode:	  enkel	  beschreven	  in	  geval	  van	  wildvangst	  

(omschrijving	  zie	  bijlage	  III	  EG	  1379/2013)	  

•  Allergenendeclara.e:	  Opgenomen	  in	  de	  lijst	  van	  ingrediënten	  met	  

onderscheidende	  typografie.	  

•  Land	  van	  herkomst	  

•  Invriesdatum:	  bij	  niet	  verwerkte	  visserijproducten	  =	  datum	  eerste	  

invriezing.	  Dit	  moet	  zo	  vermeld	  worden:	  “ingevroren	  op	  DD/MM/JJJJ”	  

•  Datum	  van	  minimale	  houdbaarheid:	  de	  datum	  wordt	  voorafgegaan	  

door	  de	  woorden:	  

	   	   	  >	  “Ten	  minste	  houdbaar	  tot…”	  wanneer	  de	  dag	  

	   	   	  is	  vermeld	  

	   	   	  >	  “Ten	  minste	  houdbaar	  tot	  einde…”	  bij	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vermelding	  maand	  en	  jaar 	   	  	  

•  Melding	  of	  het	  product	  ontdooid	  is	  (uitzonderingen	  zie	  EG	  

1379/2013)	  

•  Bijzondere	  bewaarvoorschri\en	  en/of	  gebruiksvoorwaarden	  

•  Naam	  of	  handelsnaam	  en	  adres	  van	  exploitant/importeur	  in	  de	  EU	  

•  Voedingswaardevermelding:	  ‘big	  7’	  –	  energe1sche	  waarde,	  %	  ve>en,	  

%	  verzadigde	  ve>en,	  %	  koolhydraten,	  %	  suiker,	  %	  Eiwi>en,	  %	  zout	  

	  	  

Opmerking:	  de	  allergenen	  moeten	  niet	  

vermeld	  worden	  als	  de	  benaming	  van	  

het	  levensmiddel	  duidelijk	  verwijst	  

naar	  het	  allergeen	  (vb:	  vis,	  zalm,…)	  

	  	  	  

	  

>	  Wat	  moet	  er	  op	  het	  e.ket	  van	  diepvriesvis	  voor	  B2C?	  	  
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>	  Wat	  moet	  er	  extra	  bij	  B2B?(Business	  to	  Business)	  

	  

Voor	  producten	  die	  niet	  bestemd	  zijn	  voor	  rechtstreekse	  levering	  aan	  de	  consument,	  moet	  het	  

e1ket	  (of	  een	  andere	  informa1edrager)	  volgende	  datums	  beva>en:	  

•  De	  produc.edatum:	  voor	  visserijproducten	  is	  dit	  steeds	  de	  datum	  van	  oogst	  of	  vangst,	  met	  

vermelding	  van	  dag/maand/jaar).	  

•  De	  datum	  van	  invriezing:	  vermelden	  als	  dag/maand/jaar	  (=	  datum	  van	  eerste	  invriezing	  als	  er	  

geen	  verwerking	  gebeurt)	  

•  De	  minimale	  houdbaarheidsdatum	  
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Levensmiddel	  van	  dierlijke	  oorsprong	  	  

	  
Produc.edatum	  

	  
Datum	  van	  invriezing	  

Ingevroren	  visfilets	  (invriezing	  na	  het	  fileren).	  	   Datum	  van	  het	  oogsten	  of	  vangen	  
(visfilets	  zijn	  visserijproducten).	  	   Datum	  van	  invriezing	  van	  de	  visfilets.	  	  

Ingevroren	  vis,	  ontdooid,	  gefileerd	  en	  opnieuw	  
ingevroren.	  	  

Ingevroren	  vis:	  datum	  van	  het	  oogsten	  of	  
vangen.	  

Gefileerde	  vis:	  datum	  van	  het	  oogsten	  of	  
vangen	  (fileren	  is	  geen	  verwerking:	  er	  start	  

dus	  geen	  nieuwe	  informa1ecyclus).	  	  

Ingevroren	  vis:	  datum	  van	  het	  invriezen	  van	  
de	  vis.	  

Ingevroren	  gefileerde	  vis:	  datum	  van	  het	  
invriezen	  van	  de	  hele	  vis	  (fileren	  is	  geen	  

verwerking).	  	  
Ingevroren	  vis,	  ontdooid,	  gerookt	  en	  opnieuw	  

ingevroren.	  	  
Gerookte	  vis:	  datum	  van	  het	  oogsten	  of	  

vangen	  (gerookte	  vis	  is	  een	  
visserijproduct).	  	  

Datum	  van	  het	  invriezen	  na	  het	  roken	  
(roken	  is	  een	  verwerking:	  een	  nieuwe	  

informa1ecyclus	  start).	  	  

Pi>man	  Seafoods	  staat	  sinds	  1990	  voor	  kwalita1eve	  diepvriesvis.	  Strenge	  controles	  op	  de	  oorsprong,	  volledige	  

traceerbaarheid,	  advies	  op	  maat	  en	  klan>evredenheid	  maken	  het	  onderscheid.	  Het	  bedrijf	  met	  familiaal	  karakter	  

heeY	  een	  jarenlange	  exper1se	  en	  blijY	  investeren	  in	  langdurige	  samenwerking	  met	  de	  juiste	  partners.	  Hierdoor	  

kan	  Pi>man	  Seafoods	  consistente	  kwaliteit	  garanderen	  en	  nagenoeg	  al1jd	  aan	  de	  wens	  van	  de	  klant	  voldoen.	  

Dankzij	  de	  volledig	  automa1sche	  zaaglijn	  in	  Zeebrugge	  kan	  Pi>man	  Seafoods	  viskubusjes	  en	  plankjes	  aanbieden	  

van	  3,5	  tot	  400	  gram.	  

	  

	  

>	  Over	  Pi0man	  Seafoods	  	  


