We kenden al het onderscheid tussen voorverpakte en niet-voorverpakte artikelen. Tot dusver vielen
alleen de onverpakte en de dagverse verpakte producten onder de categorie niet-voorverpakt. Nu
mogen dus ook langer houdbare producten waarvan dagelijks een werkvoorraad aangelegd wordt
tot die categorie gerekend worden. De NVWA heeft dit in een beslisboom (zie Bijlage) op haar
website weergegeven. Hieronder lichten we dit schema aan de hand van voorbeelden verder toe.
Het onderstaande overzicht geeft in één oogopslag weer welke verplichtingen er per type product
gelden.
Niet-voorverpakte
producten

Voorbeelden

Verplichtingen

Onverpakte producten

Onverpakt brood, gebak,
onverpakt banket



Dagverse producten in een
consumentenverpakking

Krentenbollen en broodjes in
een zakje, verpakte
eierkoeken en verpakte petit
fours

Lang houdbare verpakte
producten waarvan alleen
een kleine werkvoorraad in
de winkel ligt, dus hoge
doorloopsnelheid

Dagvoorraad doosjes
gesorteerde bonbons, enkele
fantasieverpakkingen,
werkvoorraad verpakte
koekjes of zoutjes



Zie volgende pagina voor vervolg voorverpakte producten

Schapkaart met productnaam en
prijs
Informatieverstrekking over
allergenen (mondeling of
schriftelijk middels een bordje,
informatiezuil,
productinformatieboek of
allergenenkaart etc.)

Voorverpakte producten

Voorbeelden

Verplichtingen

Dagverse en niet-dagverse
producten die al in een
consumentenverpakking
zitten op het moment dat ze
aangeleverd worden en dus
als zodanig worden
doorverkocht.

Potjes jam, mosterd en
koekjes/zoutjes maar ook
brood of eierkoeken die
doorverkocht worden in de
aangeleverde
consumentenverpakking.

Volledige informatie op etiket en/of
verpakking

Niet-dagverse producten
waarvan u in uw bedrijf
meer dan een dagvoorraad
verpakt.

Koek, cake, beschuit,
chocolade, koekjes en
zoutjes waarvan meer dan
een dagvoorraad verpakt in
de consumentenverpakking
in de winkel van de
verpakker staat.

In elk geval is dat
 de productnaam (waar nodig in
combinatie met KWID, KWID
vermelding mag eventueel ook in
de ingrediëntenlijst)
 de lijst van ingrediënten in de
juiste volgorde en met
herkomstvermelding plantaardige
olie of vet met ook duidelijk
herkenbare verwijzing naar de in
de ingrediënten aanwezige
allergenen
 de netto hoeveelheid
 de houdbaarheidsdatum (voor
dagverse producten een
productiecode)
 een bewaaradvies (voor
bederfelijke producten)
 Een gebruiksaanwijzing (als de
producten nog verder bereid
moeten worden)
 de naam en volledig adres van de
producent, de verpakker of de
verkoper
 Uiterlijk op 13 december 2016
moet de voedingswaarde worden
vermeld op voorverpakte
doorverkoopartikelen.

