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1. Etiket – algemeen 

1.1.  Is dit etiket conform de maatregel? 

A: De operator is verantwoordelijk voor de verpakking en de etikettering van de producten die hij/zij 
commercialiseert. De FOD Economie kan geen validatie, noch toestemming verlenen voor een 
specifiek etiket. 

1.2.  Wat moet er gebeuren als ik gewoon een ingrediënt weglaat? 

A: De informatie aan de consument moet steeds correct zijn. Als u één of meer ingrediënten 
verwijdert, waardoor de samenstelling van uw product wijzigt, moet u ook de 
uitzonderingsmaatregelen toepassen, in volgende volgorde van voorrang, namelijk: 

• het etiket zo snel mogelijk aanpassen; of, indien niet mogelijk 
• de wijziging met een sticker aanduiden;  
• de wijziging aanmelden bij de FOD Economie, via het online platform. 

 

Dat wil zeggen: pas bij voorkeur het etiket aan. Als dat niet kan, brengt u de informatie aan via een 
sticker of via opdruk op het product. Is het niet mogelijk om de informatie via een sticker/inkjet op 
het product aan te brengen, kunt u de informatie door notificatie via 
labelingderogation.economie.fgov.be meedelen aan de consument. 

1.3.  wat met online verkoop? 

A: De EU-verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten reikt veel verder dan het etiket alleen. Onder “voedselinformatie” verstaan we alle 
informatie over het levensmiddel, ongeacht waar die verschijnt: op de verpakking, de promofolder, 
zelfs de display in de nabijheid van het product. En dus ook de webpagina.  

De hoofdregel blijft: wie de consument kan informeren, doet dat. Om informatie online aan te passen, 
zijn er minder belemmeringen, dan om een fysiek etiket aan te passen. Verplichte informatie gaat 
onder meer over de lijst van ingrediënten.  

Als een ingrediënt door een ander werd vervangen, moet u de website onmiddellijk aanpassenen dat 
moet per product gebeuren. Ofwel preciseert u de gewijzigde samenstelling, ofwel geeft u duidelijk 
per product (en enkel voor het getroffen product) op de productpagina aan dat de samenstelling 
gewijzigd is, met een verwijzing naar de website etiket.economie.fgov.be. 

Daarnaast geldt  ook de maatregel die van toepassing is op de fysieke verpakking van het online 
verkochte product: aanpassen, stickeren/inkjet of aanmelden via het meldplatform 
labelingderogation.economie.fgov.be (in die volgorde van voorrang). 

Operatoren moeten steeds de consument zo veel mogelijk correct informeren over de inhoud van hun 
product. 

Art 14 – Verkoop op afstand, FIC- verordening (V 1169/2011) blijft van toepassing.  

Art 14 Verkoop op afstand 

http://www.labelingderogation.economie.fgov.be/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
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1. Onverminderd de in artikel 9 vastgestelde informatievoorschriften geldt voor voorverpakte 
levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op 
afstand, dat: 

a) de verplichte voedselinformatie, met uitzondering van de gegevens in artikel 9, lid 1, onder f), 
beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt, en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van 
de verkoop op afstand of via andere passende en duidelijk door de exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf aangegeven middelen wordt verstrekt. Wanneer andere passende middelen 
worden gebruikt, wordt de verplichte voedselinformatie verstrekt zonder dat de exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf aan de consumenten bijkomende kosten aanrekent; 

b) alle verplichte vermeldingen bij de aflevering beschikbaar zijn. 

1.4.  Wat met voedingsmiddelen voor specifieke doelgroepen?  

Voor voedingsmiddelen voor specifieke groepen die onder het toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EU) Nr. 609/2013, blijven de wettelijke vastgelegde specifieke samenstellingseisen van 
toepassing. 

Als de vervanging van een ingrediënt leidt tot een wijziging van de voedingswaardevermelding, en 
opnieuw etiketteren of het aanbrengen van de nieuwe gecorrigeerde voedingswaardevermelding niet 
onmiddellijk mogelijk is, moet de consument op de hoogte worden gebracht van de specifieke 
wijzigingen op de verpakking (met een sticker/inkjet met de aangepaste voedingswaarden voor de 
betrokken nutriënten bv.). 

Voor meer informatie over die samenstellingseisen neemt u contact op met de FOD 
Volksgezondheid: 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Galileelaan 5/01 
1210 Brussel 
 
Contact Center : 02 524.97.97 
E-mail: info@gezondheid.belgie.be  
Website: http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm 
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-
specifieke-doelgroepen/normen-voor  

2. Etiket – wie 

2.1.  Wat met private labels/huismerken? 

Voorbeeld: Wij produceren voor het huismerk van een supermarktketen. Dat is commercieel gevoelige 
informatie. Mogen we dan aanmelden onder het merk “Private label”? 

A: Neen, dat kan niet. Dat is geen nuttige informatie voor de consument. Het precieze merk waaronder 
het product verkocht wordt, moet worden aangemeld. Er zijn daarvoor verschillende oplossingen: 

• Het is de operator die verantwoordelijk is voor de etikettering van levensmiddelen zoals 
bepaald in artikel 8, lid 1 van de etiketeringsverordening (EU) nr. 1169/2011 die moet 
aanmelden. In casu is het dus de klant, het private label, die de informatie moet aanmelden. 

http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/normen-voor
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/normen-voor
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• De website laat toe dat aangemelde gebruikers voor verschillende operatoren kunnen 
aanmelden. U kan dus met uw klant overeenkomen om onder hun naam producten aan te 
melden. 

2.2.  Hoe kan een buitenlandse operator aanmelden? 

A: Producten die voldoen aan de etiketteringsverordening EU 1169/2011 (FIC) kunnen, zoals altijd, 
verder zonder problemen verkocht worden. Voor de producten die niet voldoen aan de wetgeving 
hebben verschillende landen tijdelijk elk een eigen uitzonderingsmaatregel uitgevaardigd, die enkel 
geldt voor hun grondgebied. 

De notificatie via het online platform www.labelingderogation.economie.fgov.be  is voorlopig enkel 
mogelijk voor Belgische operatoren met een KBO-nummer (ondernemingsnummer).   

De website is een kanaal voor bedrijven om informatie naar de consument te sturen. Buitenlandse 
operatoren kunnen nog steeds stickeren of hun verpakking aanpassen. Voor niet-EU operatoren is het 
de importeur die moet instaan voor de formaliteiten. 

3. Etiket – Hoe 

3.1.  Kunnen we de ingrediënten vermelden door een code?  

Voorbeeld: We laten een etiket drukken met de ingrediënten in een flexibele lijst van oliën: 
“plantaardige oliën (1.zonnebloem, 2.koolzaad, 3.mais, 4.olijf, 5.soja: zie deksel)”. Dat wordt 
vervolgens vergezeld van een inkjet markering op het deksel die verduidelijkt welke olie er voor dat lot 
is gebruikt: “plantaardige oliën: 1 + 5” (als voorbeeld in het geval van een mix van zonnebloem/soja).  

Dat kan niet. Als er gekozen wordt om de informatie op de verpakking aan te brengen (via sticker of 
inkjet), dan moet dat gebeuren conform de Verordening 1169/2011, in het bijzonder art 18.2: De 
ingrediënten worden aangeduid met hun specifieke benaming, overeenkomstig de regels neergelegd 
in artikel 17 en bijlage VI. 

Als dat niet kan, dient de operator de wijzigingen aan te melden op de site. 

Operatoren die stickers, inktjets of stempels willen gebruiken voor het aanduiden van de 
aanpassingen in hun producten moeten er voor zorgen dat de informatie over de aanpassingen van 
de samenstelling van het product: 

• nauwkeurig is, 
• op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters 

wordt aangebracht, 
• de consument zeker niet kan misleiden. 

Daarenboven blijven de voorschriften uit Verordening 1169/2011 inzake presentatie van verplichte 
vermelding (art 13) van toepassing:  

• De verplichte vermeldingen worden zodanig afgedrukt dat ze duidelijk leesbaar zijn, met een 
lettergrootte met een x-hoogte van 1,2 mm of meer, zoals omschreven in bijlage IV van de 
Verordening ; 

• Voor verpakkingen of recipiënten met als grootste oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt de 
lettergrootte minstens 0,9 mm (x-hoogte). 

http://www.labelingderogation.economie.fgov.be/
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3.2.  Mag alle informatie die voor de uitzonderingsmaatregel gemeld wordt, op 
één enkele sticker komen? 

Ja dat kan, zolang aan de voorwaarden van de uitzonderingsmaatregel voldaan wordt: de informatie 
moet nauwkeurig zijn, op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters worden aangebracht en kan de consument niet misleiden. 

Bovendien, in het geval de vervanging van een ingrediënt een impact heeft op de allergenen of op de 
gezondheids- of voedingsclaims, moet de sticker respectievelijk in de onmiddellijke nabijheid van de 
lijst van ingrediënten staan of dicht bij de daarvoor vermelde claims. Als dat niet haalbaar is, moet de 
sticker in het "hoofdgezichtsveld" van de verpakking worden aangebracht en visueel aantrekkelijk 
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de consument de sticker snel opmerkt.  

3.3.  Welke informatie moet de interne documentatie bevatten?  

Operatoren moeten bij vervanging van zonnebloemzaden en derivaten daarvan de volgende 
informatie bijhouden: 

• de datum vanaf wanneer er een wijziging is in de samenstelling van een product; 
• de vervangers; 
• de lotnummers van de betroffen producten. 

Die documentatie kan heel eenvoudig zijn (bv. een handgeschreven lijst), of volledig geïntegreerd 
worden in het bestaande kwaliteitszorgsysteem. Een handige tool is de Excel-template die u kunt 
gebruiken voor de notificatie via de website. Die kan tevens gebruikt worden voor de interne 
documentatie (zelfs al wordt er bijvoorbeeld niet genotificeerd omdat alle informatie overstickerd 
wordt). 

4. Allergenen 

4.1.  Wat als ik het zonnebloemproduct vervang door een allergeen dat reeds 
aanwezig is in het product? 

Voorbeelden: 

• Operator die in een product waarin reeds het allergeen pinda verwerkt is, de zonnebloemolie 
door pindaolie vervangt.  

• Operator die product op de markt brengt waar soja inzit (dus op het label staat al dat het 
allergeen soja erin zit), waarvan de lecithine (initieel afkomstig van zonnebloem) vervangen 
wordt door sojalecithine. 

Kan die operator enkel aanmelden, zonder opnieuw te etiketteren of een sticker aan te brengen? 

Neen. De FIC schrijft voor dat allergenen voor elk ingrediënt moeten worden aangegeven, zelfs al zit 
datzelfde allergeen reeds in andere ingrediënten. Dit omdat personen soms allergisch zijn aan een 
bepaalde vorm van het allergeen, en aan een andere niet.  Bijgevolg moet de fabrikant de wijziging 
ofwel aangeven via een aangepast etiket of via een sticker. In dat geval kan er niet aangemeld worden 
via de website. 

https://labelingderogation.economie.fgov.be/assets/excel/labeling_template.xlsx
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4.2.  Kan ik sommige informatie per sticker doorgeven en andere via de website? 

Voorbeeld: Ik vervang de zonnebloemolie door een mengsel van arachideolie en palmolie. Kan ik de 
aanwezigheid van arachideolie melden via een sticker en de palmolie-vervanging via de site? 

Neen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van twee verschillende meldingsmanieren. Als de 
aanpassing van de samenstelling via stickeren moet gebeuren, moeten alle aanpassingen via een 
sticker worden aangegeven. 

Omdat arachideolie aanzien wordt als een allergeen moet die wijziging verplicht als informatie op het 
product komen. Dus het etiket moet aangepast worden, ofwel via een sticker of via een opdruk. Daar 
de operator in ieder geval de verpakking wijzigt, of stickert, moet hij ook via die wijze de overige 
informatie doorgeven aan de consument. 

5. Affiche 

5.1.  Hoe moeten de - mogelijke - wijzigingen in de samenstelling geafficheerd 
worden in de winkels?  

Er wordt aan de verkooppunten gevraagd om minstens 1 affiche op een duidelijk zichtbare plaats aan 
te brengen. De retailer wordt aanbevolen om waar mogelijk meerdere affiches te voorzien, 
bijvoorbeeld op basis van de oppervlakte van het verkooppunt en/of van het aantal getroffen 
productcategorieën. 

De affiches en ander communicatiemateriaal zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie. 

5.2.  Vanaf wanneer moet de affiche uithangen?  

De retailer mag de affiche vanaf 30.04.2022 uithangen in de winkels. Vanaf 02.05.2022 moet de 
retailer ze uithangen. 

5.3.  Hoeveel affiches moet ik ophangen? 

Er moet minstens één affiche hangen, op een prominente plaats. Het is aangeraden om meerdere 
affiches te plaatsen, in functie van de grootte van de zaak én het aantal betrokken producten die 
verkocht worden. 

5.4. Hoe lang moet de affiche uitgehangen worden? 

De affiche moet uitgehangen worden zolang het verkooppunt producten verkoopt waarvan de 
verpakking niet conform de wetgeving is, binnen de geldigheidstermijn van de 
uitzonderingsmaatregel (momenteel 6 maand, dus tot 2.11.2022). 

6. Notificatie via online platform labelingderogation.economie.fgov.be 

6.1.  In welke taal dienen we te notificeren? 

De website is een kanaal voor informatie naar de consument. De taalwetgeving over etikettering moet 
daarbij gerespecteerd worden. De informatie moet dus beschikbaar zijn in de taal/talen van het 
grondgebied waar het product op de markt wordt gebracht. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/situatie-oekraine/etiketteringsproblematiek-bij
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Een goede leidraad is om te notificeren in dezelfde landstalen als degene die op het bestaande etiket 
gebruikt worden. Lees daarbij dus goed de instructies in het notificatiesysteem. 

Als niet alle talen aangevuld worden, dan wordt de informatie aan de consumenten, op de andere 
taalversies van de site, alsnog weergegeven in de taal waarin genotificeerd wordt. 

6.2.  Ik vind het door ons gekozen ingrediënt dat we willen gebruiken als vervanger 
niet in de lijst? 

U kan contact opnemen met food.labelling@economie.fgov.be om te vragen het ingrediënt toe te 
voegen als toegelaten vervanger. 

De EU-Verordening 1333/2008 over levensmiddelenadditieven blijft uiteraard steeds geldig. Dat 
betekent dat als het gekozen ingrediënt een additief is, het vervangende additief enkel mag gebruikt 
worden in een product als het additief in kwestie toegelaten is in die levensmiddelencategorie, en 
voor zover de maximale gebruiksgehaltes gerespecteerd worden. 

6.3.  De wijzigingen zijn aangebracht via een sticker, moeten wij vervolgens alsnog 
notificeren via de site? 

Neen, de 3 opties zijn niet combineerbaar: wie zijn etiket aanpast, hoeft niet te stickeren, wie stickert, 
hoeft niet te notificeren. Maar let wel dat alle informatie (ingrediënten, claims, voedingswaarden …) 
op eenzelfde wijze aangepast worden (dus niet “stickeren voor allergenen en de overige informatie 
via de site”). Zie vraag 4.2 

6.4.  Wat als de zonnebloemolie of derivaten niet door één maar door meerdere 
ingrediënten vervangen worden?  

Alle gebruikte vervangers moeten aangegeven worden op het platform. Het platform is zo ontworpen 
dat het mogelijk is om meerdere vervangers aan te duiden. 

6.5.  Hoe kan een product van het online platform gehaald worden, als het 
ondertussen wel een nieuw label heeft gekregen? 

Diegene die de gegevens invoert kan via de tab “Overzicht”bekijken welke producten aangemeld zijn. 
Producten kunnen ook verwijderd worden. 

6.6.  Als de upload gebeurt via Excel, worden de reeds eerder ingevulde gegevens 
dan overschreven/verwijderd?  

Neen, een bulk upload via het Excel-formulier is een toevoegfunctie, dus alle gegevens worden 
bijgevoegd aan de bestaande, niets wordt verwijderd/overschreven. Producten die reeds eerder 
aangemeld werden, kunnen enkel manueel worden verwijderd. 

 

mailto:food.labelling@economie.fgov.be
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