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PROGRAMMA 

Bepalingen van algemene aard 

Voedingswaarde-etikettering 

Bepalingen van specifieke aard 

Aanduiding oorsprong 

Etikettering van ‘allergenen’ 

Lopende en komende Europese 
initiatieven 

Overgangsperiodes en controles 

Vragen en antwoorden 

 

FIC INFOSESSIE 

DE EUROPESE WETGEVING 

M.B.T. ETIKETTERING 

UPDATE 
13.05.2014 

LA LÉGISLATION EUROPÉENNE 

RELATIVE À 

L’ÉTIQUETAGE 

SESSION D’INFO 

FIC 



Nieuwe 
voedingswaarde- 
vermelding mag 
worden aangewend 

Inwerkingtreding van de 
nieuwe 
voedingswaarde- 
vermelding  

Verplichte 
voedingswaarde- 
vermelding  

Uitputting voorraad Uitputting voorraad 
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Overgang en controles 

Datum van toepassing en overgangsmaatregelen  

Status quo 

 

PROGRAMMA 

Overgangsperiodes en controles: 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
                     van de voedselketen 

FOD Economie – Economische inspectie 

Artikels 54 & 55 
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Controles 

Wettelijke basis: 

•   Richtlijn 2000/13 die is omgezet in het Koninklijk Besluit van 13/9/99  

•   Vanaf 13/12/2014:  Verordening 1169/2011  
•   Voedingswaarde-etikettering: Richtlijn 90/496, omgezet in het  

Koninklijk Besluit van 8/1/1992 of Verordening 1169/2011 (art 30-35)  

•   Claims :  Verordening 1924/2006  

•   Koninklijk Besluit van 17/4/1980 betreffende de reclame voor 
voedingsmiddelen  

•   ..... 

 

 

Artikels 54 & 55 

5 

Overgang en controles 

Datum van toepassing en overgangsmaatregelen  

•   Van toepassing vanaf 13 december 2014. 

•   Levensmiddelen die in de handel gebracht worden of geëtiketteerd 
worden vóór 13 december 2014en die niet conform de vereisten van 
de Verordening zijn, mogen verhandeld worden. 

•   Levensmiddelen die in de handel gebracht worden of geëtiketteerd 
worden vóór 13 december 2016 en die niet conform de vereiste zijn die is 
vastgelegd in artikel 9, paragraaf 1, punt (I) mogen verhandeld worden tot 
de uitputting van de voorraad.   

•   Wanneer tussen 13 december 2014 en 13 december 2016 de 
voedingswaardevermelding vermeld wordt, dan gebeurt dit in naleving 
van de artikels 30 tot 35.   

•   Levensmiddelen die overeenkomstig artikels 30 tot 35 van deze verordening 
geëtiketteerd worden, mogen vóór 13 december 2014 in de handel gebracht 
worden.   

Artikels 54 & 55 



15/05/2014 

4 

8 

7 

Controles 
• Inspecties worden uitgevoerd op basis van checklists.  

Deze checklists kunnen geraadpleegd worden op onze website: 
http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp 

• De checklists zijn specifiek voor de sector (bijvoorbeeld: TRA, DIS...) en 
iedere checklist heeft een specifieke scope (bijvoorbeeld autocontrole, 
etikettering...)   

Bijv.:  DIS 2419:  Voorverpakte levensmiddelen - Verpakking en etikettering 
(inclusief handelsnormen)  

DIS 2276: Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief 
handelsnormen).  

• De frequentie van de controles wordt aangekondigd in het managementplan 
van de gedelegeerd bestuurder. 
(http://www.favv.be/thematischepublicaties/Businessplan-FAVV.asp) 

http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp
http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp
http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp
http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp
http://www.afsca.be/checklists-nl/distributie.asp
http://www.favv.be/publicationsthematiques/business-plan-AFSCA.asp
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Controles – Evaluatie 
•    http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-

controle.asp  

•   Hoe verloopt een controle van het FAVV? TER PLAATSE en ONAANGEKONDIGD  

1. Administratieve controle:  

verificatie van de administratieve gegevens van de operator  

2. Fysieke controle:  

2.1. Met behulp van een checklist (checklist = lijst met te controleren items):   

de controleur gaat ieder item na en geeft vervolgens de vermelding:   

"CONFORM" of "NON-CONFORM" of "NIET VAN 
TOEPASSING".   

De controleur noteert de relevante commentaren m.b.t. zijn 
vaststellingen.  
De operator kan ook commentaren toevoegen aan de CL.   

9 

http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp
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Controles – Evaluatie 
2.3. Mogelijke maatregelen  

Zie "Actie" van de tabel hieronder  

11 

Controles – Evaluatie 
2.2. Resultaat van de controle  

De controleur geeft onderaan op iedere Checklist het volgende aan:   

"GUNSTIG" of "GUNSTIG MET OPMERKINGEN" of "ONGUNSTIG"   

volgens goed gedefinieerde regels gebaseerd op:   
(zie 2.3)   

* het AANTAL NON-CONFORMITEITEN (NC) dat aangetoond wordt;  

* de WEGINGEN die gelinkt zijn aan die NC.  

Wat zijn "wegingen"?   

Aan ieder item wordt één van de volgende wegingen of quoteringen 
toegekend in functie van het geëvalueerde risico of gevaar  

voor dat item:  1 / 3 / 10 of 10*.  
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PROGRAMMA 

Overgangsperiodes en controles:  

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de   
                Voedselketen 

FOD Economie – Economische inspectie  

13 

Resultaten 
•  Activiteitenverslag    
       http://www.favv.be/jaarverslagen/_documents/2013-07-23_AV2012NL.pdf 
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Controles Economische inspectie  

• Wettelijke basis: 

- wet marktpraktijken en consumentenbescherming 

- koninklijk besluit voorverpakte levensmiddelen  

-specifieke Europese en nationale regels voor bepaalde 
voedingsproducten  

 
• FIC: harmonisering bestaande reglementering en nieuwe bepalingen 

• Nouveau: - verplichte vermelding van het land van oorsprong 
en/of de plaats van herkomst voor bepaalde 
producten 

- verplicht formaat etikettering  

- verplichte informatie in geval van verkoop op afstand 

- specifieke behandelingen (gereconstitueerd vlees/ vis, ontdooid  

product...)  

- verstrenging van de regels inzake eerlijke informatie... 

15 

FOD Economie – Economische inspectie  

• Consumentenbescherming  

-  handels- en dienstensectoren  

-  voeding en niet-voeding  

• DA1: cel economische fraudebestrijding en kwaliteitscontroles van 
levensmiddelen  

• Samenwerkingsakkoord met het FAVV: verdeling van bevoegdheden in 
overleg   

- FAVV: gezondheid van de consument (health claims, 
allergenen, voedingswaarde  

bewaringsvoorschriften...)   

- IE: consumenteninformatie en samenstelling (etikettering,   

valse informatie, reclame, fraude met betrekking tot  

de samenstelling/de oorsprong/het gewicht...)  
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Controles 
• Oorsprong:      klacht: 

eigen initiatief 

specifieke actie van de sector, productcategorie of deel van het   

etiket 

COCOP (Coordinated Control Plan EC) 

• acties: waarschuwing, Pro Justitia, administratieve transactie, 
inbeslagname, vordering tot staking... 

• specifieke sancties zoals heretikettering, handelsverbod 
binnen de EU... 

•   http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2012_E7_tcm325- 
229353.pdf 

17 

Datum van toepassing 

• Principe: van toepassing vanaf 13 december 2014 

• Levensmiddelen die voor die datum in de handel worden gebracht: tot 
uitputting van de voorraad 

• Specifieke termijn vastgelegd in de van toepassing zijnde verordeningen 

Bijv.: vermelding van de oorsprong en de herkomst van het vlees van 
varkens, schapen, geiten en pluimvee:  1 april 2015 (met 
overgangsbepalingen) 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2012_E7_tcm325-
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2012_E7_tcm325-
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2012_E7_tcm325-
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Jaarverslag_2012_E7_tcm325-
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DE PRAETER Caroline 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Directoraat-generaal Controlebeleid 

Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen 

Caroline.depraeter@favv.be 

02 / 211 87 09 

DE SCHACHT Christiaan 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Algemene Directie Economische Inspectie 

Directie A – Controles Kwaliteit en Veiligheid van Producten 

02/277 73 99  

christiaan.deschacht@economie.fgov.b
e 
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