
Advies aan kleinhandelaars over de oorsprongsetikettering van producten uit door 
Israël bezette gebieden 
         

 
Inleiding 

In 2012 bevestigde de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie dat hij zich engageert voor de 
volledige en doeltreffende uitvoering van de bestaande EU-wetgeving en de bilaterale 
overeenkomsten die van toepassing zijn op uit de nederzettingen afkomstige producten1. Hierbij 
werd verwezen naar de nederzettingen in de gebieden die in 1967 onder Israëlisch bewind werden 
geplaatst. 

Voor invoerders en handelaars is de wetgeving inzake de oorsprongsetikettering van producten uit 
de nederzettingen niet duidelijk. Vandaar dat het bedrijfsleven en de civiele samenleving gevraagd 
hebben hierover klaarheid te scheppen. 

Doel 

Dit bericht is bedoeld om de bestaande wetgeving betreffende de etikettering van producten uit 
door Israël bezette gebieden te verduidelijken. 

Oorsprongsetikettering 

Het hoofdprincipe achter de etiketteringswetgeving is dat de consument het recht heeft om een 
weloverwogen keuze te maken. Daarom mogen etiketten niet misleidend zijn. 

Wanneer etikettering verplicht is, moet het etiket correct de geografische oorsprong vermelden. Bij 
vrijwillige etikettering kunnen handelaars vrij beslissen of ze al dan niet de oorsprong op het label 
zetten, tenzij het niet-vermelden van deze informatie de consument zou misleiden over de ware 
oorsprong van het product2. Als de oorsprong wordt aangeduid, moet de informatie correct zijn om 
de consument niet op het verkeerde been te zetten3. 

Voor vers fruit en verse groenten4, wijn5, honing6, olijfolie7, vis8, rund- en kalfsvlees9, gevogelte uit 
derde landen10, eieren11, organische producten12 en cosmetica13 is de etikettering verplicht.  

1 Conclusies van de vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012 en 10 december 2012. 
2 Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede de daarvoor 
gemaakte reclame, en vanaf 13 december 2014, Verordening (EU) nr. 1169/2011 van de Raad betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.  
3 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt. 
4 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad. 
5 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad en Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie. 
6 Richtlijn 2001/110/EG van de Raad. 
7 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 van de Commissie. 
8 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van de Raad. 
9 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van de Commissie. 

                                                



Vanaf april 2015 wordt etikettering ook verplicht voor vers, gekoeld en ingevroren vlees van varkens, 
schapen, geiten en gevogelte14. 

Aangezien de Golanhoogten en de Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost-Jeruzalem) 
volgens het internationale recht geen deel uitmaken van het Israëlische grondgebied, wordt de 
etikettering van producten uit deze gebieden als “producten uit Israël” in de zin van de voornoemde 
wetgeving als misleidend beschouwd.  

De etikettering van goederen uit Israëlische nederzettingen op de Golanhoogten en de Westelijke 
Jordaanoever (Oost-Jeruzalem incluis) zonder vermelding dat deze producten uit een nederzetting 
afkomstig zijn, wordt eveneens als misleidend beschouwd. 

Om te verduidelijken dat deze producten uit een Joodse nederzetting komen, worden de volgende 
labels aanbevolen:  

• “Product uit de Golanhoogten (Israëlische nederzetting)” 
• “Product uit de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)”. 

Voor producten uit de Westelijke Jordaanoever die niet uit nederzettingen afkomstig zijn, wordt 
het label “product uit de Westelijke Jordaanoever (Palestijns product)” aanbevolen. 

 

10 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad en Verordening (EG) nr.  543/2008 van de Commissie. 
11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad en Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie. 
12 Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie. 
13 Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad. 
14 Verordening (EU) nr. 1337/2013 van de Raad. 

                                                                                                                                                   


