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Verslag van de vergadering van EG-Commissiewerkgroep 

Voeselinformatie voor Consumenten  

 

Datum : 25 Oktober 2016 

Commissie :  

Ned.Delegatie : Janneke Leek (VWS) 
 

 

Agenda 

 

1) Information from the Commission on ongoing developments and recent 

jurisprudence in the area of food information. 

- De Commissie meldt de stand van zaken van de verschillende notificaties 

ihkv herkomstetikettering. Verschillende derde landen hebben hun zorgen 

geuit over deze voorstellen en aangegeven WTO-notificaties te verwachten. 

De Commissie geeft aan dat deze taak bij de betreffende lidstaten ligt en dat 

zij hier zelf geen rol in heeft, maar wel graag op de hoogte blijft.  

- De Commissie deelt mee dat het Europese hof uitspraak heeft gedaan over 

de etiketteringsverplichting voor portieverpakkingen honing. De Commissie 

bekijkt op dit moment wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor 

het gebruik van guidance documents, en zal hier later op terugkomen.  

- De Commissie meldt dat zij nog bezig is met alcohol labeling, maar verwacht 

dat het snel zal worden afgerond.  

- De Commissie meldt dat de guidance documents die nog in de pijplijn 

zitten(oa. allergenen) op dit moment in de interne consultatiefase zitten.  

 

 

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

information 

Uitgebreide discussie over het voorstel van de Commissie. Belangrijkste 

discussiepunt is de het opnemen van trademarks, en de vraag of dit niet al door 

artikel 26(2) is geregeld. De Commissie zal de lidstaten de vraag toesturen en 

verwacht hier binnen korte termijn een reactie op. Daarnaast zijn er vragen gesteld 

over het gebruik van EU- and or non-EU. De Commissie antwoordt hierop dat dit 

kan.  

 

 

3) Feedback from the workshop on allergen issues organised by the Joint Research 

Center (JRC) in June 2016 

Terugkoppeling van de Commissie over de allergenen workshop van de JRC. Daar is 

onder andere de noodzaak tot geharmoniseerde etikettering en risico-beoordeling 

aan de orde gekomen.  

 

 

 

 



 

 

 

4) Information from the Commission on : 

a. Database on EU and national requirements on food labeling 

De Commissie geeft een presentatie over de stand van zaken van de ontwikkeling 

van de Europese database voor etiketteringregelgeving.  

 

b. Study on date marking 

Update vanuit de Commissie: Het onderzoek over date marking in relatie tot 

voedselverspilling is uitgezet. Het onderzoek zal bestaan uit 3 verschillende 

onderdelen: heeft een oderzoek uitgezet. 3 onderdelen: desk research, market 

research study en interviews met stakeholders. Eind 2017 worden de resultaten van 

het onderzoek verwacht.  

 

Vanuit NL is de mededeling gedaan dat BURO een advies heeft uitgebracht over de 

criteria waar producten aan zouden moeten voldoen om in aanmerking te komen 

om in de ANNEX X geplaatst te kunnen worden. Daarnaast wordt gemeld dat het 

Ministerie van EZ een onderzoek bij de WUR heeft uitgezet naar verschillende 

houdbaarheidsterminologieen en wat het effect op voedselverspilling is. De 

resultaten van dit onderzoeken zullen voor het eind van dit jaar worden opgeleverd.  

 

 

5) A.O.B. 

a. Voluntary declaration on protein labeling 

De Commissie legt een voorstel op tafel om aminozuren in sportvoeding te kunnen 

berekenen in het kader van de vrijwillige proteïne etikettering.  

 

b. Nutrition declaration for spice mixtures containing sugar  

Een lidstaat stelt de vraag of suiker als toevoeging aan kruidenmixen moet worden 

geetiketeerd. Er vindt een korte discussie plaats, maar de Commissie concludeert 

dat er voor sommige toevoegingen wel uitzonderingen mogelijk zijn op basis van 

goede argumenten, maar dat suiker hier niet onder valt.  

 

c. Update on iodised salt  

Een lidstaat vraagt een update van de Commissie over de uitzondering voor 

gejodeerd zout om de afzondelijke ingredienten los te moeten vermelden. De 

Commissie reageert met de mededeling dat dit onderwerp geen prioriteit voor de 

Commissie is, en voorlopig niet zal worden opgepakt.  

 

d. Natural additives labelling  

Een lidstaat vraagt of natuurlijke ingrediënten(bijv. bietensap in vleesproducten) die 

hetzelfde effect kunnen hebben als additieven, ook als zodanig moeten worden 

gezie. Deze vraag wordt gesteld in het licht van de vraag of de term additief-vrij 

gebruikt mag worden als deze ingrediënten zijn toegevoegd. De Commissie meldt 

dat het onderwerp al eerder in de Standing Comitee is besproken en daar is 

besproken dat het om het gebruik van een additief gaat. De additief-vrije claims 

mogen dan ook niet worden toegepast.  

 

e. Vegetarian-Vegan labelling  

Een lidstaat vraagt naar de stand van zaken van het document over 

veganistisch/vegetarische etikettering. De Commissiegeeft aan dat ook dit geen 

prioriteit is, maar ze zijn wel mee bezig om te kijken naar nationale initiatieven op 

dit terrein. 

 



 

 

 

f. Date of freezing  

Een lidstaat legt het voorstel van de industrie op tafel waarin zij voorstelt dat de 

datum van eerste invriezing van ingrediënten alleen hoeft te worden vermeld indien 

de ingrediënten meer dan 24 maanden oud waren op het moment van productie 

van het product en dat in dit geval slechts het jaar en de maand hoeft te worden 

vermeld. 

 

g. Nano 

Een lidstaat stelt de vraag over de etiketteringsverplichting van nanodeeltjes voor 2 

additieven: Si02 en Ti02. De Commissie geeft aan te willen wachten op analyse van 

de EFSA, en dat het daarna weer zal terugkomen in de vergadering.  
 

 

 

 

Den Haag, 8 november 2016 

 


