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Herkomsteti* kettering. 
producent flog zoekende 

LAATSTE ONTWIKKELINGEN EN NIEUWE REGELGEVING OP EEN RIJ 

In Europa wordt al jaren gediscussieerd of er voor meer producten een verplichte 
herkomstetikettering moet worden vastgesteld in Europese wetgeving. Er zijn diverse 
ontwikkelingen op dit gebied. Helaas wordt het er voor producenten vooraisnog niet 

duidelijker op. 
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Producenten zijn 

verplicht op grand van 

Verordening EU 

1169/2011 am land van 

oorsprong of plaats van 

herkomst to vermelden: 

1. als weglating 

de consument zou 

kunnen misleiden over 

werkelijk land van 

oorsprong of plaats 

van herkomst van het 

levensmiddel, of 

2. bil vers, gekoeld of 

bevroren vlees van 

varkens, schapen, 

geiten en pluimvee 

(onbewerkt). 

Guid'1 
document v& 
producenten 

in de mauk. 

Er zijn diverse studies verricht naar de behoefte van 
de consument, de haalbaarheid van verplichte eti-
kettering voor onder meer melk, en de kosten en 
baten van de invoering van dergelijke maatregelen, 
waaronder de juridische gevolgen voor de interne 
markt en handel. Veel Europese Iidstaten zijn van 
oordeel dat nadere regelgeving gewenst is en dat die 
te lang op zich laat wachten. Daarom hebben diverse 
lidstaten de afgelopen jaren gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om een maatregel vast te stellen voor 
verplichte vermelding van het land van oorsprong 
of plaats van herkomst voor nadere specifieke typen 
of categorieen levensmiddelen. 
Artikel 39  van de Voedselinformatieverordening 
geeft lidstaten deze optie als er een bewezen ver-
band bestaat tussen bepaalde kwaliteiten van het 
levensmiddel en de oorsprong of herkomst ervan. 
Van deze optie voor bijvoorbeeld melk, rijst, vispro-
ducten of aardappelen hebben onder meer Spanje, 
Griekenland, Frankrijk, ltalië, Litouwen, Portugal, 
Roemenid, Finland en Polen gebruikgemaakt. Het 
merendeel van de programma's die deze lidstaten 
hebben opgezet, is in eerste instantie aangekondigd 
als een pilot voor een bepaalde duur. Frankrijk heeft 
echter al aangegeven zijn pilot te verlengen. 

Nederland wil harmonisering 
Diverse lidstaten, waaronder Nederland, zijn ech-
ter geen voorstander van deze pilots. Zij willen dat 
regelgeving voor herkomstetikettering geharmo -  

niseerd wordt. De diverse nationale maatregelen 
kunnen immers leiden tot een verstoring van het 
handelsverkeer op de interne markt. Daarnaast 
wordt bet er voor de producenten niet duidelijker 
op, want bij nationale initiatieven stelt iedere lid-
staat weer andere eisen. 
De afgelopen jaren zijn er diverse scenario's bespro-
ken, waaronder een verplichte herkomstetikettering 
voor alle producten. Maar ook daar kieven bezwa-
ren aan. Om kwaliteit, beschikbaarheid en prijs te 
garanderen, kopen diverse producenten vanwege 
seizoen of klimaat ingredienten in bij leveranciers 
uit diverse landen. Als elke wisseling een etikets-
wijziging met zich meebrengt, leidt dit tot een zeer 
frequente aanpassing van etiketten, met alle kosten 
van dien. Het zou ook leiden tot prijsverhogingen 
voor consumenten. 
Daarnaast kan bet overall verplicht stellen van her-
komstetikettering producenten ontmoedigen om 
reststromen optimaal te benutten. Uit duurzaam- 

ft-ood LDLV1J EvL/ 
Door de diverse ontwikkelingen is het niet altijd duide-

lijk wat exact de regels zijn voor herkomstetikettering. 

Eon guidance document om producenten handvatten 

to geven is in de maak. Tijdens het Food Law Event van 

20 juni in Vianen wijdt AKD een sessie aan herkomst-

etikettering. Voor informatie: foodlaw.vmt.nI 

heidsoogpunt is dat ongunstig. Met andere woor-
den, over de verplichte herkomstetikettering en de 
toekomst ervan is bet laatste woord nag niet gezegd. 

Bindende oorsprongsvoorschriften 
Daarnaast gelden er op dit moment voor diverse 
producten bindende Europese oorsprongsvoor- 

schriften, zoals voor honing (Verordening (EU) nr. 
1308/2013), groenten en fruit (Uitvoeringsverorde-
fling (EU) nr. 543/201), vis - niet voor visproducten 
zoals bewerkte of bewaarde vis (Verordening (EU) 
nr. 1379/2013), rund en rundvleesproducten (Veror-
dening (EG) nr. 1760/2000), olijfolie (Uitvoerings-
verordening (EU) nr. 29/2012), wijn (Verordening 
(EU) nr. 1308/2013), eieren (Verordening (EG) nr. 
589/2008 ) en ingevoerd pluimvee (Verordening 
(EG) nr. 543/2008). Verder gelden er bijvoorbeeld 
etiketteringsvoorschriften voor herkomst die zijn 
vastgesteld in Europese verordeningen om streek-
producten te beschermen tegen namaak (Verorde-
ning (EG) nr. 509/2006). 

Naast de verplichte herkomstetikettering staat het 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven vrij om 
op eigefl iriitiatief het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst aan te brengen op het etiket. 
Dit op voorwaarde dat zij de toepasselijke bepalin-
gen van de Voedselinformatieverordening naleven. 
Zo mag de vrijwillige voedselinformatie bijvoorbeeld 
nimmer misleidend zijn (artikel 7  lid i Verordening 
(EU) nr. 1169/2011).. 
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Huidige regelgeving 
Consumenten moeten de mogelijkheid hebben om 
te identiflceren uit welk land een levensmiddel komt. 
Daarom is de aanduiding van land van oorsprong of 
de plaats van herkomst in bepaalde gevallen in di-
verse Europese verordeningen verplicht gesteld. 
Bovendien bevat de Voedselinformatieverordening 
regels hoe te handelen wanneer bet land van oor-
sprong of de plaats van herkomst van een levens-
middel verplicht dan wel vrijwillig vermeld wordt, 
maar niet gelijk is aan het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van bet primaire ingredient. in 
dat kader is er ook per i april 2020 een nieuwe Uit-
voeringsverordening (Uitvoeringsverordening (EU) 
2018/775) met voorschriften van toepassing. Die 
beantwoordt ecbter niet alle vragen, waardoor er 
in de markt om meer guidance wordt gevraagd. 
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