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Samenvatting 

Er zijn twee presentaties gegeven. De eerste betrof de studie naar mogelijk 
verplichte herkomstetikettering van onverwerkte producten, producten die slechts 
uit één ingrediënt bestaan en producten die uit 50% of meer uit hetzelfde 
ingrediënt bestaan van. Verder was er een presentatie van een onderzoek naar de 
geschiktheid van een Europese databank op het gebied van 
etiketteringswetgeving. Daarnaast heeft er discussie plaatsgevonden over 
etikettering van separatorvlees. Ook is het onderwerp houdbaarheid versus 
voedselverspilling besproken. Als laatste kwamen er nieuwe 
interpretatievraagstukken aan bod via een Q&A document. Er zal een (met de 
hygiëne-experts) gecombineerde expertgroep Vlees komen om te praten over 
separatorvlees en gehakt vlees issues. Verder werd voorgesteld een aparte 
taskforce/werkgroep in het leven te roepen voor voedselverspilling. De volgende 
Commissiewerkgroep Voedselinformatie zal in april plaatsvinden. 
 

 

 

 

1) State of play on study on the mandatory indication of origin or place of 

provenance of unprocessed foods, single ingredient products and 

ingredients that represent more than 50% of a food – Article 26 (5) (d) 

(e) (f) of Regulation (EU) No 1169/2011 (Presentation by the contractor 

conducting the study) 

Toegelicht wordt dat het onderzoek drie categorieën betreft: 
 -onverwerkte producten,  
- producten die slechts uit één ingrediënt bestaan, 
 -producten die uit 50% of meer uit een zelfde ingrediënt bestaan.  
Het rapport moet in december 2014 definitief zijn. Het onderzoek zal de behoefte 
van de consument en de kosten belichten. Het duidelijk krijgen van de reikwijdte is 
de grootste uitdaging. Het zal zich alleen op voorverpakte producten concentreren. 
Producten die onder andere verticale regelgeving vallen (bv vlees, zuivel) worden 
niet in het onderzoek meegenomen. Uitgelegd wordt dat voor de verschillende 
opties van vermelding uitgegaan wordt van plaats van laatste substantiële 
verwerking (volgens de custom code) of de plaats waar product geoogst is (plaats 
van herkomst) 
Recentelijk heeft er een stakeholderworkshop plaatsgevonden. Er zal een online 
vragenlijst naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden gestuurd. De 
vragenlijst zal eind februari worden toegestuurd en moet binnen 6 weken zijn 
beantwoord. De lidstaten worden gevraagd om eventueel nieuw 
consumentenonderzoek mee te sturen en de verschillende 
categorieën/modaliteiten apart te vermelden. Er zijn negen case studies over o.a. 
meel, rijst, salade, suiker, plantaardige olie en tomatenpuree met 10 lidstaten. Dit 
kan nog veranderen. 
DG AGRI is ook betrokken bij dit onderzoek. De planning is dat eind juni het 
concept-rapport gepresenteerd wordt aan de Commissie. 
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2) Brief presentation of a Commission feasibility study for a dedicated database (DB) 

containing all Union and domestic food labelling rules and providing a simple way to 

identify concrete mandatory requirements per product (presentation by the 

contractor conducting the study) 

Er wordt een korte presentatie gegeven door de opdrachtnemer. 
Er rijzen diverse vragen bij de Commissie en een aantal lidstaten: Voor welke producten zou deze 
databank moeten gelden? Op welk detailniveau qua regelgeving? Welke criteria? In welke taal 
moet de databank toegankelijk zijn? Hoe zal dit systeem gehandhaafd moeten worden? Hoe zit 
het met wederzijdse erkenning? Hoe en wie moet dit up to date houden? Wie draait er voor de 
kosten op? 
De Commissie merkt op dat een centrale databank op zich heel nuttig voor SME’s kan zijn. Er zijn 
nu veel notificaties van lidstaten. Het kan ook voordelen bieden voor de handhaving.  
Een lidstaat heeft zelf al onderzoek gedaan, maar er zijn sowieso al 100 EU regels op gebied van 
etikettering. Bovendien komen er altijd nieuwe nationale regels bij. Meestal komen SME's niet 
direct bij deze databanken. SME's gaan eerst naar lokale handhavingsautoriteiten, dus die 
moeten ook toegang hebben tot een dergelijke databank. 
Een lidstaat stelt voor de databank nog breder te trekken naar voedingsinformatie ten algemene. 
De Commissie benadrukt dat de eerste stap slechts een geschiktheidsstudie is, maar dat het de 
moeite van het onderzoeken waard is ook ivm mogelijke reductie van administratieve lasten.  
 
3) Exchange of views on the labelling of Mechanically Separated Meat (MSM) 

De Commissie licht toe dat in de hygiënewetgeving wordt gewerkt aan een definitie voor 
separatorvlees, maar dat hier nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen high en low 
pressure. Hiervoor wordt nu een oplossing in de etikettering gezocht. De vraag is dus of we een 
expertgroep etikettering separatorvlees moeten bijeenroepen voor gedelegeerde wetgeving. 
Het merendeel van de lidstaten geeft aan dat eerst de discussie over de definitie in de 
hygiënewerkgroep afgerond moet worden voordat er over etikettering gesproken kan worden.  
Een aantal lidstaten geeft aan het voorbereidende werk van de Commissie te appreciëren en 
kan zich voorstellen dat er in de toekomst duidelijkheid/informatie moet komen voor de 
consument via etikettering. 
De conclusie van de Commissie was dat het goed zou zijn als de beide werkgroepen (hygiëne 
en etikettering) samen aan de slag gaan met deze kwestie. 
 
4) Exchange of views on possible actions on the minimum durability date in the 

context of the reduction of food waste  

De Commissie geeft aan graag de meningen te willen horen hoe we het begrip van de 
consumenten kunnen bevorderen. 
De meeste lidstaten gaven aan dat de lijst met producten die uitgezonderd worden van een 
verplichte houdbaarheidsdatum uitgebreid moet worden, maar dat het kwaliteitseffect en 
nutrionele effect ook meegenomen moet worden bij de afweging. Verder wilden meeste 
lidstaten niet aan terminologie tornen. Een lidstaat benadrukte dat de twee termen TGT en THT 
nog steeds door elkaar gebruikt worden, ook door het bedrijfsleven, dus dat er in de kennis nog 
een slag te slaan is. Een lidstaat meldt hierin al een stap te hebben gezet. Producten met een 
TGT datum zijn in die lidstaat drastisch gereduceerd. Het bleek dat veel producten onterecht als 
vers werden gepresenteerd. De Commissie geeft aan dat er op dit moment een studie loopt 
over de kennis bij consumenten van deze begrippen. Geconcludeerd wordt dat werk op dit 
gebied zinvol is en er een taskforce/ werkgroep opgericht zou moeten worden. De lidstaten 
dienen aan te geven of ze hieraan willen deelnemen.  
 

5) Point of information on the development of a harmonized method for the 

calculation of the drained net weight indication of food 

In de PCVD is een nieuwe methode voor het meten van het uitlekgewicht gepresenteerd 
(Welmec). De Commissie spoorde de lidstaten aan om voort te maken met dit dossier, zodat 
deze methode nog voor december 2014 een grondslag in de huidige etiketteringswetgeving kan 
krijgen, maar een aantal lidstaten wilde nog wel hun experts hierover raadplegen.  
 
6) Discussion on interpretation issues on general labelling  

• Bij vraag 2 van het document over de claims betreffende de afwezigheid of aanwezigheid 
van bepaalde voedingsstoffen ontstaat een discussie over het genoemde voorbeeld van 
mineraalwater met de claim “suikervrij”. Andere voorbeelden worden aangehaald, maar er 
is geen eensgezindheid. De Commissie concludeert dat dit van geval tot geval beoordeeld 
moet worden en dat het genoemde voorbeeld geschrapt zal worden. 

• Ook bij vraag 3 hebben lidstaten problemen met de genoemde voorbeelden. 
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• Met betrekking tot de vragen 11 t/m 15 gaf een aantal lidstaten aan dat dit ook gekoppeld 
moet worden aan de hygiënewetgeving en dat er uitvoeriger naar de vragen en antwoorden 
gekeken moet worden. Het voorstel van de Commissie was dan ook om een aparte 
expertwerkgroep Vlees op te richten met de hygiëne- en de etiketteringsexperts voor beide 
kwesties (separatorvlees én gehakt vlees).  

• Bij vraag 16 wilde de Commissie van de lidstaten weten of een product met een ingrediënt 
dat cafeïne bevat ook voorzien moet worden van de waarschuwing “bevat cafeïne”. Een 
aantal lidstaten kon deze interpretatie steunen. Ten aanzien van vraag 16 gaven een aantal 
lidstaten aan dat de claim “geen toegevoegde conserveermiddelen” in een dergelijke 
situatie misleidend is en verwarrend voor de consument. 

• Vraag 19 gaat over het (vrijwillig) gebruik van een vlag van een specifiek land op vlees dat 
is opgegroeid en geslacht in dat land, maar niet afkomstig is van een dier die daar is 
geboren. Een aantal lidstaten verwijst naar artikel 8 van de uitvoeringsverordening over 
herkomstetikettering van vers vlees. Dit artikel verwijst naar artikel 5, lid 2. Het dier moet 
dus ook geboren zijn in hetzelfde land. De Commissie geeft aan dat de kwestie die hier 
speelt is of we het met een symbool mogen uitdrukken. Je mag de vlag gebruiken voor 
plaats van herkomst en voor het land van oorsprong bij verwerkte producten (laatste stap 
van verwerking volgens de Custom Code), maar hoe zit het met vers vlees? Een lidstaat 
vindt dat duidelijk gemaakt moet worden dat het om vers vlees gaat. Ook zou er volgens 
een lidstaat een verwijzing naar artikel 9 over symboolgebruik en art. 26 voor vrijwillige 
herkomstetikettering in het antwoord moeten worden opgenomen. 

 
7) Discussion on interpretation issues on nutrition labeling 

Er bleef weinig tijd over voor deze Q&A’s. Er is nog kort gesproken over vraag 16 (het 
vermelden van een RI voor andere nutriënten dan in de bijlage). Een lidstaat vond dat het een 
gesloten RI-lijst is en dat het onwenselijk is dat een RI gebruikt wordt die niet geharmoniseerd 
is.  
Ook het antwoord op vraag 17 baarde enkele lidstaten zorgen, aangezien het etiketteren op de 
voorkant van één specifiek nutriënt een omzeiling van de claimswetgeving lijkt.  
 
8) A.O.B. 

De Commissie meldt dat er niet veel progressie op gebied van vrijwillige herkomstetikettering is 
geboekt. Er is opnieuw contact met stakeholders vanwege specifieke problemen die geschetst 
zijn.  Wat betreft mogelijk verplichte herkomstetikettering van vlees als ingrediënt moet de 
Commissie eerst nog een paar vragen van het Europees Parlement beantwoorden over de 
kosten. De studieresultaten van het Impact Assessment zijn inmiddels bekend gemaakt op de 
DG Sanco website. Er zal op attacheniveau een discussie plaatsvinden over het verslag van de 
Commissie naar aanleiding van de studieresultaten. Een Lidstaat stelt voor om dit op hoger 
niveau te bespreken (EPSCO of Landbouwraad). 
 
De volgende FIC vergadering zal in april zijn. 
 

 

Den Haag, 7 maart 2014 


