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Verslag van de vergadering van EG-Commissiewerkgroep 

Voeselinformatie voor Consumenten  

 
Datum : 23 mei 2016 

Commissie : Tim Gumbel 

Ned.Delegatie : Marianne van Gemert-Falkena 
 

 

Samenvatting 

Hoofdonderwerp van deze vergadering was het (aangepaste) wetsvoorstel 
van de Commissie voor vrijwillige herkomstetikettering. Dit voorstel is 
artikelsgewijs besproken. Er zal nog weer een aangepaste versie worden 
nagezonden waarop tot circa 10 juni kan worden gereageerd.  
Ook zijn alle vragen van stakeholders verzameld. Antwoorden hierop met 
voorbeelden zullen in een guidance worden verwerkt. De nadruk komt wat 
de Commissie betreft te liggen op het afronden van het wetsvoorstel in de 
tweede helft van dit jaar. Verder was er een presentatie van de Commissie 
over de activiteiten rondom voedselverspilling en houdbaarheidsdata. De 
volgende vergadering zal pas weer na de zomer zijn. 
 
 
1) Introduction 

• De Commissie geeft een update van de Europese databank 
etiketteringswetgeving levensmiddelen. De contractor heeft al 
diverse nationale regelingen verzameld. Het verzamelde werk zal 
worden voorgelegd aan de lidstaten met de vraag om de nationale 
regelingen (in de originele taal) te controleren op juistheid, 
volledigheid en accuratesse. Binnenkort zal de Commissie aan de 
lidstaten vragen om een nationaal contactpunt hiervoor op te 
geven. 

• De nieuwe Q&A’s zijn nog steeds onder consultatie bij de 
Commissie, maar zullen in één document worden gepubliceerd met 
drie hoofdstukken, te weten: 
1) Guidance allergeneninformatie 
2) Kwid guidance 
3) Q&A’s deel 2 (ter aanvulling op de reeds gepubliceerde Q&A’s).  

 

 

2) Information about the workshop on allergen issues with EC 

Joint Research Centre 

(JRC) 

De lidstaten hebben de voorlopige agenda voor de JRC workshop 
ontvangen. Commissie wil aan de hand van de workshop bepalen wat de 
volgende stappen zullen zijn. De workshop is op 16 & 17 juni en zal 
bestaan uit vier sessies: 1) wetgeving 2) gebruiksvoorwaarden en 
formulering 3) rol van de analyse/detectiemethodes 4) conclusies.  
Commissie verzoekt om in ieder geval experts te sturen en hoopt op een 
actieve bijdrage van hen.  
 
 



 

 

 

3) Implementing rules for the application of Article 26(3), related 

to origin information 

Op basis van diverse consultaties heeft de Commissie een nieuw document 
opgesteld. Daarnaast heeft de Commissie alle vragen verzameld. Naar 
aanleiding hiervan zal er een guidance bij het wetsvoorstel worden 
opgesteld. In de guidance komen vervolgens illustraties en voorbeelden 
zonder te tornen aan de inhoud van het wetsvoorstel. 
 
Streven is om in de tweede helft van dit jaar het concept-voorstel af te 
ronden en eind van het jaar een definitieve versie van het wetsvoorstel ter 
consultatie aan de Commissie voor te leggen. De lidtstaten krijgen tot 
circa 10 juni de tijd om verder commentaar te leveren of specifieke 
suggesties te doen op basis van een aangepaste versie die wordt 
nagezonden. 
 
Ten opzichte van het vorige voorstel zijn er een aantal zaken gewijzigd in 
het wetsvoorstel. De Commissie geeft een toelichting: 
 
In overweging 2 is opgenomen dat trademarks en brandnames met een 
geografische aanduiding onder de reikwijdte van het voorstel vallen 
In overweging 5 zijn identificatiemerken uitgezonderd. 
 
Artikel 1:  
De Commissie legt uit dat nu in dit artikel beschermde kwaliteitsschema’s 
(BOB’s, BGA’s etc.) expliCommissiet worden uitgezonderd. Zo ontstaat er 
meer coherentie tussen de verschillende regelingen. Bij bijvoorbeeld 
Gouda kaas zal een vermelding van de herkomst van het hoofdingrediënt 
dus niet nodig zijn, maar misschien wel als je er nog een vlag op doet.  
Ook de wijn en sterke dranken (spirits) regelgeving valt buiten de scope, 
maar dat hoeft niet apart in het voorstel te worden opgenomen (lex 
specialis prevaleert).  
 
Voor handels- of merknamen geldt geen uitzondering (zie overweging 2). 
Voor de handels- en merknamen die al geregistreerd zijn en op de markt 
gebracht moet dus een ruime overgangsperiode gelden.  
Een aantal lidstaten wil dit nog verder bestuderen.  
 
Er wordt gevraagd of er een specifieke lijst met voorbeelden van 
statements opgenomen kan worden die niet onder de scope vallen. De 
Commissie antwoordt dat de guidance zich wellicht leent voor specifieke 
voorbeelden, maar de principes moeten in artikel 1, lid 3, onder a en b. 
 
Artikel 2:  
De Commissie licht toe dat het artikel nu gedetaileerder is en toewerkt 
naar het laagste niveau mits deze gebieden bekend zijn bij de consument.  
Aan de hand van vragen van lidstaten legt de Commissie uit dat dit niet 
per se geregistreerde regio’s zijn. In de praktijk wordt bijvoorbeeld ook al 
“mediterraan” gebruikt. De Commissie stelt voor om dit verder toe te 
lichten in de guidance. Er mag volgens de Commissie ook verwezen 
worden naar EU én niet-EU, maar “en/of” is juridisch niet mogelijk.  
In artikel 3 moet regio-aanduiding verder uitgewerkt worden, want dit 
niveau mag niet minder preCommissies zijn. 
Voor vlees en vis geldt aparte verticale wetgeving, dus hier is niets over 
opgenomen in het wetsvoorstel.  
 
 
 



 

 

 

Artikel 3: 
Het hoofdingrediënt kan op hetzelfde niveau of een lager niveau (minder 
strikt?) worden aangeduid. Dit volgt volgens de Commissie uit het impact 
assessment. Er zou in dit lid ook expliCommissiet verwezen kunnen 
worden naar de niveaus in artikel 2. Het tweede lid is aangepast aan de 
intentie van artikel 3, namelijk dat specifieke regelgeving (van bv. vis, 
vlees, drank) voorgaat. 
 
Artikel 4: 
De Commissie legt uit dat deze aanpassing op verzoek van bedrijfsleven is 
en in de plaats komt van “different”. Een aantal lidstaten vragen om 
flexibiliteit in formulering. Er wordt gevraagd of “may come from various 
origins” geoorloofd is, maar de Commissie antwoordt dat het wel de 
bedoeling is dat alleen het statement in artikel 4 wordt gebruikt. 
 
Artikel 5: 
Commissie licht toe dat dit percentage (75%) volgt uit het Impact 
Assessment onder stakeholders en een case by case benadering vergt. 
De vermelding van de herkomst van het hoofdingrediënt is (bij vrijwillige 
herkomstinformatie over het eindproduct) verplichte informatie en mag 
dus (nog) niet in symbolen worden uitgedrukt maar moet verplicht in 
woord.  
 
Artikel 6: 
Er is een extra jaar voor de inwerkingtreding van het voorstel opgenomen 
(april 2019). Het voorstel wordt voor alle productcategorieën tegelijkertijd 
ingevoerd. 
 
 
4) Other issues and questions raised by MSs and stakeholders 

- Labelling of iodized salt in processed food 

 

De Commissie heeft met de stakeholders gepraat. Een groot aantal 
lidstaten is voorstander om gejodeerd zout uit te zonderen van 
etikettering. De uitzondering vergt wel een aanpassing van de 
Verordening. Het is niet de bedoeling om ook additieven uit te zonderen. 
De vraag is hoe gejodeerd zout moet worden uitgezonderd, namelijk via 
artikel 19 of bijlage VII, onderdeel b (categorienaam) of e (samengestelde 
ingrediënten) 
Een aantal lidstaten maken zich zorgen om de consequenties en vragen 
zich af of dit nog tot andere uitzonderingen leidt (bijv. verrijkt meel). De 
wijziging moet duidelijk aangeven dat de uitzondering zich beperkt tot 
zout. 
  
- Issues related to the labelling of Meat / Fish (including the date 

of first freezing) 

 

Commissie licht het document toe:  
Vraag 1) Er was discussie over het woord “product” bij datum van 
invriezen. De Juridische raad van de Commissie vond dat hier ingrediënt 
onder moet worden verstaan. Commissie heeft begrip voor de problemen 
die dit oplevert in de praktijk en wil meedenken over praktische oplossing.  
Een aantal lidstaten vindt dat er flexibiliteit nodig is, maar wel een 
geharmoniseerd aanpak. 
Er wordt nagedacht over een praktische oplossing middels een ruime 
uitleg van de verplichting in bijlage 10.   
 



 

 

 

5) Information by the Commission on the ongoing work on food 

waste prevention, 

including date marking. 

 
Zie bijlage 
 

 

6) A.O.B. 

Eind mei vindt er met de stakeholders een workshop over verkoop op 
afstand plaats. 
De volgende vergadering zal pas weer na de zomer zijn. 
 
 
 

 

Den Haag, 02-06-2016 

 


