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Beslisboom voorverpakt vs niet-voorverpakte
levensmiddelen1.
De introductie van Verordening (EG) 1169/2011 heeft o.a. gevolgen voor
allergenenvermelding bij niet-voorverpakte levensmiddelen. Er is een discussie
ontstaan over de definitie van niet-voorverpakte levensmiddelen aangezien dit
een breder begrip is dan levensmiddelen zonder verpakking (onverpakte
levensmiddelen)2.
Onderstaand overzicht toont mogelijkheden en voorbeelden van niet-voorverpakte
levensmiddelen3. Vervolgens is aangegeven welke informatie van belang is en op
welke wijze deze beschikbaar moet zijn of geleverd moet worden. Indien vrijwillig
extra informatie wordt verstrekt, dient deze informatie wel te voldoen aan de
voorschriften van de verordening.

1

Invulling van artikel 44, eerste lid van de Verordening (EU) 1169/2011; Invulling van
Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen
2
Zie Warenwetbesluit Informatie levensmiddelen.
3
Deze beslisboom is het resultaat van een samenwerking tussen NVWA en VWS obv
praktijkvoorbeelden.
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Zit het levensmiddel bij de verkoop al in
de verpakking waarmee/waarin het aan de
consument verkocht wordt (doorverkoop
artikel)

ja

Voorverpakt product:
• Volledig etiket (zit er al op door
producent/leverancier of wordt
door verkoper opgesteld obv
verstrekte informatie)

nee
Geheel uit verpakking en zo
gepresenteerd in de verkoop (=
onverpakt)
Vb. brood, vlees, groente, noten, etc

ja

Niet-voorverpakt product:
• geen (volledig) etiket
• wel benaming, bijv. via etiket of
schapkaart
• wel bordje allergenen-informatie is
beschikbaar
• kennis aanwezig

nee

Basis voor alle hieronder beschreven mogelijkheden is een hoge omloopsnelheid van de producten in
deze verpakking.
Winkel:
Verpakken op plaats van verkoop onder verantwoordelijkheid van ondernemer /eigenaar.
Kenmerken:
• Producten worden aangeboden in de buurt van waar de producten in de winkel worden verpakt.
• Aan product is duidelijk te zien dat het in de winkel is verpakt.
Vb supermarkt, kleine speciaalzaak, detaillist
Ambachtelijke bedrijven:
Verpakken op plaats van verkoop onder verantwoordelijkheid van ondernemer/eigenaar of verpakken op
andere locatie van eigenaar, tevens verkoper.
Vb. bakkerij met productielocatie elders
Ambulant:
Verpakken op (thuis)locatie van eigenaar/verkoper.
Vb. markthandelaar die thuis verpakt voor verkoop op de markt.
Kenmerken:
• Verpakker en verkoper zijn hetzelfde bedrijf.
• Consumenten willen verpakking.
Vb groente kraam met vers gesneden groente, broodkraam met dagelijks verpakt brood en koek
Algemene opmerking: (zelf)bereide producten die in bevroren toestand verkocht worden, worden gezien
als voorverpakte levensmiddelen en dienen volledig geëtiketteerd te zijn.
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