Nieuwsbrief 1 december 2016
ALLE GEBRUIKERS
1. Volgens plan is op dinsdagochtend 29 november jl. de vernieuwde versie van de
database overgezet. Voor zover bekend heeft dit niet tot problemen geleid. De
volgende release is gepland voor mei 2017.
2. Op 13 december van dit jaar treden de regels rond de verplichte
voedingswaardevermelding op voorverpakte producten in werking. Deze regels zijn
opgenomen in de etiketteringsverordening (EG nr. 1169/2011). In Bijlage V van deze
verordening worden een aantal uitzonderingen gemaakt op deze verplichting. Onder
andere voor “levensmiddelen, met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen, die
rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de
eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de
eindverbruiker levert”. Maar welke bedrijven of producten vallen nu precies onder
deze uitzonderingsregel? De NVWA en het ministerie van VWS zijn nog bezig met de
uitwerking hiervan. Zodra er duidelijkheid is zullen we hier verder over
communiceren. Wat is er op dit moment wel duidelijk?
a. Wordt meer dan 50% van de producten aan derden geleverd, dan vallen
deze producten (of bedrijven) mogelijk niet onder de uitzonderingsregel.
Hoe de NVWA en het ministerie van VWS de grens precies gaan leggen is
nog onbekend.
b. Verkoopt u uw producten voornamelijk via eigen winkels, dan is een
voedingswaardedeclaratie op zelf geproduceerde producten die in uw eigen
winkels verkocht worden in elk geval niet verplicht.
c. Een voedingswaarde is ook niet verplicht voor niet-voorverpakte producten
die aan derden worden geleverd.
Daarnaast geldt sowieso dat elk bedrijf te maken heeft met marktwerking. Dat
betekent dat afnemers kunnen verzoeken om een voedingswaardeclaratie (buiten de
wettelijke verplichtingen om).
3. Met ingang van vandaag is het bij het invoeren of aanpassen van
voedingswaardedeclaraties verplicht om een waarde in te vullen voor de
voedingsstoffen polyolen, alcohol, salatrims en organische zuren (zie ook nieuwsbrief
juli en september 2016). Als deze voedingsstoffen niet aanwezig zijn, wordt de
waarde ‘nul’ ingevuld. Als niet alle verplichte velden van de voedingswaardedeclaratie
zijn ingevuld kan een specificatie niet gevalideerd worden.
4. Naast het feit dat met de nieuwe release een aantal duurzaamheidscertifcaten zijn
toegevoegd aan de lijst met levensovertuigingskenmerken (Tabblad Leven), zijn de
certificaten ook opgenomen in de lijst met Certificaten zodat leveranciers op niveau
van productielocatie kunnen aangeven dat ze gecertificeerd zijn en op artikelniveau
de gedetailleerde informatie kunnen verstrekken.

