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ETIKETTERING

Vroeg beginnen met 
etiketteren

Grote gevolgen voor logistieke keten vleesindustrie 

DOOR EDWIN RENSEN - Hoewel de nieuwe etiketteringsregels per  
13 december 2014 in gaan is het zaak tijdig maatregelen te tref-
fen. In het voortraject komt er veel bij kijken. Manager Master-
planning Erik van Erk van de RBK Group (dat verbetertrajec-
ten in de voedingsmiddelenindustrie initieert, red.) praat niet 
alleen voor eigen parochie, hij weet hoe gecompliceerd het is 
om alles op tijd in orde te krijgen. Van Erk vindt het, gezien 
de schandalen rond vlees van de afgelopen jaren, logisch dat er 
meer aandacht is voor traceerbaarheid.

De hoeveelheid tekst op etiketten gaat enorm toenemen en 
dat heeft tal van consequenties. Van Erk: ‘Van allergenen wordt 
zelfs het lettertype voorgeschreven dat moet worden vergroot 

De nieuwe etiketteringsregels hebben grote gevolgen voor de vleeswereld. Het is méér 
dan uitgebreidere tekst op een label. De logistieke keten verandert. Erik van Erk van 
de RBK adviseert bedrijven snel actie te ondernemen.

tot minimaal 1,2 mm. De precieze lettergrootte verschilt per 
lettertype. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat bepaalde 
allergenen er per se níet in zitten. Bij de productie kan dit voor 
een bedrijf betekenen dat er inefficiënter gewerkt wordt omdat 
lijnen omgegooid moeten worden. Noten moeten in een aparte 
ruimte verwerkt worden en dat is niet altijd efficiënt wanneer er 
salades mét noten geproduceerd worden. De productievolgorde 
verandert dan ingrijpend.’ 

De Verordening met de nieuwe etiketteringsregels gaat  
uiterlijk 13 december 2014 van kracht. ‘Wij adviseren de regels 
sneller toe te gaan passen. Het is niet noodzakelijk de etiketten 
van het volledige assortiment ineens te vervangen, maar er kan 

Bij de centrale slagerij van 
Jumbo in Beilen wordt al 
voldaan aan de nieuwe 
etiketteringsregels. Ook 
is het met deze lijn al 
mogelijk zowel onder- als 
bovenetikettering aan te 
brengen.  FOTO’S: HANS BANUS
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Behalve de in het artikel genoemde wijzigingen is er nog 
een belangrijke toevoeging. Per 13 december 2014 moet 
de voedingswaarde worden toegevoegd als deze nog niet 
op het etiket stond. 
Verplicht is de ‘big 7’, ofwel: energie, vet (waarvan hoe-
veelheid verzadigd vet), koolhydraten (waarvan hoeveel-
heid suiker), eiwitten en zout. Zout is gedefinieerd als 
natriumgehalte x 2,5 (N.B. natrium afkomstig van bij-
voorbeeld additieven dient meegenomen te worden in de 
‘zout’ bepaling). Waar de verplichte voedingswaarde- 
declaratie op het etiket moet komen te staan, is niet voor-
geschreven. De vorm wel, die moet als een tabel. Alleen 
bij onvoldoende ruimte mag informatie achter elkaar 
worden geplaatst. Alle verplicht vermelde voedings-
waarde-informatie moet in hetzelfde gezichtsveld staan. 
Staat er nu al een voedingswaarde op het etiket, dan 
moet dit uiterlijk 13 december 2014 zijn aangepast aan de 
nieuwe richtlijnen.

Extra eisen aan etiket

ook voor gekozen worden om dit geleidelijk per productgroep 
te doen’, adviseert Van Erk.

Voeding is steeds vaker een onderwerp van discussie. In de 
vleeswereld is dit jaar veel te doen geweest over paardenvlees. 
Het bleek dat in diverse producten paardenvlees was verwerkt 
terwijl op de verpakking stond dat het om rundvlees ging. Dat 
onderstreept de noodzaak van verregaande maatregelen. ‘Per 
13 december 2014 moet bijvoorbeeld de invriesdatum opgege-
ven worden en of vlees wel of niet bevroren is geweest’, weet 
Van Erk.

Diepgevroren
Voor de fysische toestand van het levensmiddel gelden méér 
eisen. Vlees dat voor verkoop diepgevroren is geweest en ont-
dooid moet worden verkocht, moet de vermelding ‘ontdooid’ 
hebben. Dat is niet van toepassing op producten waarvoor 
ontdooiing geen negatieve invloed heeft op de voedselveilig-
heid of kwaliteit van het levensmiddel. Verdere vermeldingen 
betreffen:

Toegevoegde eiwitten aan vleesproducten
Toegevoegd water aan vlees- en visproducten in de vorm van 
lap, plak, filet, indien het toegevoegde water meer dan 5 pro-
cent bedraagt
Vlees- en visproducten bestaande uit verschillende stukken 
‘samengesteld uit stukjes vlees (vis)’
Specifieke aanduidingen voor gehakt vlees
Indien een ingrediënt vervangen is door een imitatie-ingre-
diënt, moet de lettergrootte minimaal 75 procent van de let-
tergrootte van de aanduiding zijn en niet kleiner dan 1,2 mm
Wanneer een worstvel niet eetbaar is, moet dit worden ver-
meld

Eén etiket voldoet niet
Alle nieuwe eisen hebben soms tot gevolg dat één etiket niet 
voldoende informatie meer kan bieden en dat aan twee zijden 

van het vlees etiketten komen, zowel 
aan de boven- als aan de onderzijde. 
‘En dat betekent dat er soms nieuwe 
productielijnen moeten komen die 
dat aankunnen’, verwacht Van Erk. 
Sommige bedrijven zijn nog niet 
met de materie bezig. En dat kan 
tot problemen leiden. ‘Stel dat een 
retailer uit marketingoverwegin-
gen al per 1 maart 2014 verlangt dat 
aan alle eisen is voldaan, dan moet 
de leverancier óók mee. Voor var-
kensvlees en geitenvlees gaat straks 
ook de verplichting gelden dat land 
van herkomst van het dier en datum 
slacht vermeld wordt. De eisen voor 
rundvlees zijn sinds de BSE-crisis in 
1996 al héél streng.

Kleine ondernemer
De slager om de hoek moet ook voldoen aan de eisen, alleen 
wordt tegenwoordig door ‘Brussel’ wel wat meer rekening  
gehouden met de specifieke problematiek van de kleine onder-
nemer. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) 
heeft al eerder te kennen gegeven dat Brussel de kleinere onder-
nemer meer ruimte moet geven en heeft een door de Europese 
Commissie opgestelde etiketteringsregel van tafel geprobeerd 
te krijgen. Deze nieuwe regels waren zo bezwarend dat het vol-
gens de KNS de identiteit van het ambachtelijk bedrijf aantast 
en in de praktijk niet uitvoerbaar is. Erik van Erk: ‘De slager 
hoeft nu niet aan alle strikte eisen te voldoen. Belangwekkende 
informatie over het product moet of op de website zichtbaar 
zijn of in de winkel op een centraal punt.’ Het etiket wordt  
anders zo groot dat de huidige etiketteermodules daar niet 
meer voor gebruikt kunnen worden. Ook voor de Nederlandse 
Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), het Verbond 
van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) en AGF Detail-
handel Nederland (ADN) waren deze etiketteringsmaatregelen 
te belastend.

De nieuwe regels schrijven verder voor dat elk product per 
13 december 2016 voorzien dient te worden van een Voedings-
waarde-declaratie.

Erik van Erik (RBK Group) 
vindt dat bedrijven niet te 
lang moeten wachten met 
de nieuwe etiketterings-
maatregelen.  
RBK adviseert zowel op 
logistiek gebied als op 
automatiseringsgebied. 
Met de IT-systemen 
voor het aansturen van 
meerdere etiketten 
worden al een aantal 
projecten in de 
vleesindustrie uitgevoerd.

‘De nieuwe eisen hebben soms  
tot gevolg dat één etiket niet  
meer voldoende informatie  
kan bieden’


