Letter van de wet
Voedingsadviseurs van Buurtsuper.be lichten toe:

De nieuwe regelgeving voor
etikettering van levensmiddelen
inzake de etikettering van levensmiddelen van

Voorverpakte producten
in zelfbediening

kracht. Deze verordening regelt de etikettering

• De ingrediëntenlijst met inbegrip van de aller-

van zowel voorverpakte als niet-voorverpakte

genen (in de vorm waarin ze voorkomen, bv.

levensmiddelen. Bijzondere aandacht in de

TARWE-bloem, EI-wit, SOJA-lecithine … ) moet

verordening gaat naar de allergenenvermel-

worden voorafgegaan door het woord ‘ingredi-

ding voor niet-voorverpakte producten.

enten’. Allergenen moeten niet worden herhaald

Sinds 13 december is de Europese verordening

na de ingrediëntenlijst.

Niet-voorverpakte levensmiddelen

• De vermelding van de allergenen moet zich

Bij de verkoop van niet-voorverpakte producten,

typografisch onderscheiden van andere ingredi-

zoals broden en koeken in bake-offafdeling of

enten (bv. andere stijl, lettertype, achtergrond-

kazen en vleeswaren in bedieningstoonbank, moet

kleur, onderlijnd …).

er voortaan ook allergeneninformatie beschikbaar

“ Sporen van ...” moet niet op het etiket worden

zijn, voor het geval de klant daarnaar vraagt.

vermeld. Indien u toch “sporen van …” zou vermelden, dan bent u verplicht een risico-analyse

De Europese verordening 1169/2011 vermeldt dat

uit te voeren.

die informatie schriftelijk moet worden verstrekt,

• Plantaardige oliën en vetten moeten gespe-

maar na lobbywerk van Buurtsuper.be werd die

cifieerd zijn en de lettergrootte is vastgelegd

verplichte, schriftelijke vermelding bij de omzet-

op 1,2 mm.

ting naar Belgische wetgeving aangepast en mag
de allergeneninformatie ook mondeling worden

Wat de voedingswaardevermelding betreft, die

verstrekt.

verplicht wordt vanaf december 2016, lobbyt
Buurtsuper.be nog om sommige detailhandelaars

U moet de allergeneninformatie niet zichtbaar

uit de scoop te houden.

ter beschikking stellen bij de niet-voorverpakte
producten, maar moet deze informatie wel kunnen
terugvinden op etiketten van producten in de voorraad en via productfiches van leveranciers. Er moet
een schriftelijke procedure aanwezig zijn hoe men
tot deze informatie komt. De adviseurs voedselveiligheid hebben deze procedure reeds besproken
tijdens de opleiding voedselveiligheid die u dit jaar
al kon volgen. Het FAVV heeft een gelijkaardige
procedure opgemaakt die ons eerstdaags wordt
bezorgd en die wij na controle en goedkeuring
ook in een latere fase zullen bezorgen aan de
Buurtsuper.be-leden.
In de winkel en/of toonbank moeten wel de volgende vermeldingen duidelijk zichtbaar zijn:
‘Voor allergeneninformatie kan u zich wenden tot
het personeel.’
‘De samenstelling van de producten kan wijzigen.’
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Voor verdere informatie en een
persoonlijke begeleiding naar
(volledige) implementatie van
deze wetgeving kan u terecht
bij de voedseladviseurs van
Buurtsuper.be.
Contact: Veronique Bert
veronique.bert@unizo.be
T 0497 81 81 57

