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Impact gewijzigde EU wetgeving 

Etikettering groenten en fruit  





Inhoud  
 Wijzigingen voor GF sector  t.g.v. Vo1169/2011 

• Land van oorsprong 
• Voedingswaardedeclaratie 
• Leesbaar etiket (minimale lettergrootte 1,2 mm) 
• niet-voorverpakt product (allergenen,  nationale regels) 
• NAW exploitant levensmiddelenbedrijf 



Land van oorsprong  
 Verticale wetgeving (DG-AGRI): 
 Uitvoeringverordening Gemeenschappelijke Markt 

Ordening  onbwerkte groenten en fruit 543/2011 
Horizontale wetgeving Vo1169/2011(DG SANCO): 
 Verplicht als het weglaten van LvO/herkomst de 

consument ‘zou  misleiden’ ten aanzien van de 
werkelijk oorsprong/herkomst 

 Uitbereiding vlees en voor producten waar L.v.O en 
herkomst afwijkt van primaire ingrediënt. 
Hollandse appelmoes (herkomst appelen:China) 

  
 
 

 



Impactonderzoek van de EC naar LvO/herkomst  13 december 2014 
Vo1169/2011 snijderijen voor verwerkend industrie en snijderijen 
 
 producten met maar één ingrediënt 
 ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken 
 onverwerkte levensmiddelen (gesneden, bevroren)  
 
 



Verplichte voedingswaardedeclaratie 

•  
 

Vanaf 13 december 2016 verplicht voor o.a. vruchten-
sappen, maaltijdsalades, wokmixen, conserven 



Verplichte = vrijstelling voedingswaardedeclaratie 
 • onverwerkte producten bestaande uit één ingrediënt of 

categorie van ingrediënten  
 

 
• Kruiden en specerijen 

 
• Ambachtelijke levensmiddelen 

 
 
 
 
 



Verplichte voedingswaardedeclaratie 
 • Verplichte nutriënten  
• Limitatieve lijst van nutriënten (vrijwillig) 
• Geclaimde nutriënt of andere stoffen geen onderdeel tabel 

maar wel vermelden 
• Positie op de verpakkingen (voorkant, hetzelfde 

gezichtsveld) 
• “Bevat verwaarloosbare hoeveelheden….” 
•  opmaak = tabel en volgorde 
•  uitgedrukt in per 100 ml of 100 gram en % van de dagelijkse 

referentie inname (DRI) 
•  zoals het product wordt verkocht  
 



Niet-voorverpakte levensmiddelen 
• de energetisch waarde, of 
• de energetische waarde samen met de hoeveelheid 

vetten, verzadigde vetzuren, suikers en zout.  
Er is geen specifiek format (tabel) voorgeschreven 
 
Mag per portie of per consumptie-eenheid 



Toleranties voedingswaardedeclaratie 
Richtsnoeren EC december 2012 
Natuurlijke variatie, seizoenseffecten, afbraak, matrix 
 

Vitamine C 
+ 50% -35% 

Mineralen 
-35% + 45% 

Suikers < 10 g 
+ 2 g - 2 g 

Suikers 10 -40  g 
+ 20%  - 20%  



Verplichte lettergrootte (art 13) 
X- hoogte moet 1,2 mm zijn. 
6 = de x-hoogte 



Niet-voorverpakte producten (art 44) 
Allergenen vermelden is verplicht.  
Nationale maatregelen: 
Overige verplichtingen 
Presentatie vorm 



NAW exploitant levensmiddelbedrijf  
Horizontale wetgeving: 
 Verordening 1169/2011  
 de naam of handelsnaam en het adres van de 

verantwoordelijke exploitant van een levensmiddel  
of indien de exploitant niet EU is gevestigd, de 
invoerder van het levensmiddel.  

 verantwoordelijk => de exploitant onder wiens naam 
of handelsnaam product in de handel wordt 
gebracht.  Eigen merk of verkoper  

 
Gesneden en verwerkte groenten en fruit   
 

 



NAW exploitant levensmiddelenbedrijf 
Onbewerkte groenten en fruit 

Verticale wetgeving (DG-AGRI) : 
 Handelsnormen groenten en fruit Verordening 

543/2011 identificatie gewijzigd voor algemene 
handelsnorm per 1 oktober 2013 

NAW gegevens verpakker en/of verzender 
• Alle verpakking m.u.v. voorverpakte levenmiddelen 

erkende code 
• Voorverpakkingen NAW van in Unie gevestigde 

verkoper  “verpakt voor” + code verpakker/verzender 
 



Groenten en Fruitportaal 
Levensmiddelenwetgeving: 
- Voedselveiligheid 
- Gewasbescherming 
- Kwaliteit 
- Etikettering 
- Claims 
 
Personaliseren van het portaal voor eigen gebruik 
E-mailadres 
http://www.groentenenfruitportaal.nl/ 
 

http://www.groentenenfruitportaal.nl/�
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GPC in het  
Groenten & Fruit Portaal 

www.groentenenfruitportaal.nl 



Stap 1: koppelen van producten 

• Het Groenten & Fruit Portaal heeft een heel andere 
productindeling dan GPC 

• De twee productlijsten zijn naast elkaar gelegd en voor 
zover mogelijk één op één gekoppeld: elk Portaal 
product aan een Brick product 

• Als dit niet mogelijk is: koppelen aan een Class 
product(groep) 



Koppellijst 



Stap 2: Applicatie in het Portaal 

• In het G & F Portaal is een applicatie gebouwd 
waarmee snel bij een product uit het portaal de 
bijbehorende GPC productnaam / -code opgezocht kan 
worden 

• Tevens kan een totaaloverzicht opgevraagd worden in 
meerdere talen (NL / EN / DU / FR)   

 



Zoeken in het G & F Portaal 

Zoekresultaat van ‘banaan’: 

‘Banaan’ uit de productlijst van het Portaal 
kan gekoppeld worden aan de Brick 
‘Bananen’ uit de GPC lijst 



Zoeken in het G & F Portaal 

Zoekresultaat van ‘tomaat’: 

‘Tomaat’ uit de productlijst van het Portaal 
kan niet gekoppeld worden aan een Brick, 
omdat er in de GPC lijst alleen een Class 
‘tomaat’ bestaat.  
Brick is specifieker dan de algemene groep 
‘tomaat’.  



Totaaloverzicht 
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