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Wanneer is een product voorverpakt?
Verpakt door derden

Verpakt door ondernemer zelf

Wordt 1-op-1 doorverkocht
Voorverpakt

Wordt verwerkt

Toonbankvoorraad

x

x

x

Wanneer is een etiket op een product verplicht?
Voorverpakt

volledig etiket

Niet-voorverpakt

basisinformatie : op, bij of in het product*

* d.w.z. op een prijskaartje bij het product maar bijv. ook op een poster in de buurt van het product. Het moet wel duidelijk zijn!

VOORVERPAKTE PRODUCTEN
Wat moet er op een volledig etiket?
1.

2.

3.

4.

Naam product

Ingrediëntenlijst

Allergenen

KWID

Uitleg

Toelichting

Vermelding handelsnaam (bij twijfel: Warenwetregeling handelsbenamingen vis)

bij twijfel: Warenwetregeling handelsbenamingen vis

Fysische conditie

Bijv. gerookt, gedroogd, gemarineerd, diepvries

Toegevoegd water

Vermelden als dit meer dan 5% is en het % vermelden

Bij geplakte vis

Vermelden "samengesteld uit stukjes vis"

Alle ingrediënten vermelden onder het kopje "Ingrediënten"

In aflopende volgorde van gewicht

Per ingrediënt de juiste benaming vermelden

Let op toegestane groepsaanduiding, zie bijlage

Toegevoegde additieven vermelden

Met doel en groep waartoe ze behoren, bijv. antioxidanten

Plantaardige olieën en vetten

Herkomst vermelden, bijv. zonnebloemolie (en niet: olie)

Vermelden van de 14 verplichte allergenen, indien aanwezig

Vetgedrukt, onderstreept of cursief: moet opvallen!

Ook vermelden als allergenen in groepsnamen voorkomen

Bijv. bij roomkaas of kaas in een vispotje

Geeft het % aan waarin het ingrediënt aanwezig is

Moet vermeld worden als het ingrediënt in de naam zit

Kwantitatieve Ingrediënten Declaratie

Bijv. kreeftensoep: hoeveel % kreeft zit erin?

5.

Netto-hoeveelheid

Moet vermeld worden in volume- of gewicht eenheden (ltr, cl, kg, gram)

Niet als producten per stuk verpakt worden

6.

Houdbaarheidsdatum

Moet vermeld worden in de volgorde: dag-maand-jaar

Op deze wijzen toegestaan:
1-01-01, 1 januari 2001, 1 jan 01, 1 januari 01

7.

(Evt.) bewaar- of gebruiksinstructie

Vacuüm/diepvries
x

Niet-voorverpakt

Op twee wijzen: "ten minste houdbaar tot" of "te gebruiken tot"

voluit geschreven!

Voor vis is "te gebruiken tot" aan te bevelen

Dit is de uiterste consumptiedatum voor de consument

Bij "te gebruiken tot" de uiterste bewaartemperatuur aangeven
Eventuele bewaartermijn na het openen van het product
Eventuele instructies voor het opwarmen en/of serveren van het product

8.

Naam + adres van de producent of verkoper

Naam + volledige adres van de verkoper of de producent

Naam op het etiket?
Dan verantwoordelijk voor product + info op etiket

9.

Herkomst

Vermelding van productiemethode
Vermelding van het vangstgebied

Vangst op zee/binnenwateren of kweek
FAO-gebied of land

10.

Alcoholpercentage

Niet van toepassing bij visproducten

11.

Voedingswaardedeclaratie

Te vermelden in tabelvorm of achter elkaar uitgeschreven
Energie (kJ en kcal), vet, waarvan verzadigd, koolhydraten, waarvan suiker,
eiwit(ten) en zout

Per 100 gram/ml of per portie aan te geven
In deze volgorde te vermelden

12.

Verplichte vermeldingen

Gasverpakkingen (indien van toepassing)
Zoetstoffen (indien toegevoegd)
Invriesdatum (indien van toepassing)

Vermelding "Verpakt onder beschermende atmosfeer"
Vermelding "Met zoetstoffen"
Vermelding datum van invriezing

NIET-VOORVERPAKTE PRODUCTEN
Welke basisinformatie moet op/bij of in het product, bijv. op een prijskaartje?

1.

Handelsnaam/productnaam

De naam waaronder het product verkocht wordt, vaak hetzelfde als de soortnaam

Bijv. "kibbeling" of "lekkerbek"

2.

Soortnaam

Welke vissoort is verwerkt in het product?
De naam moet hetzelfde zijn als in de officiële lijst per EU-land

Bij onbewerkte producten geldt: soortnaam = handelsnaam
Te vinden in de Warenwetregeling Handelsbenamingen Vis

3.

Wetenschappelijke naam

De Latijnse naam van het product

Bijv. schelvis, Melanogrammus Aeglefinus

4.

Vangst- of kweek gebied

Vangstgebied zout water: Deelgebied FAO, zo mogelijk met onderverdeling
Vangstgebied zoet water: De naam van het water en van het land
Kweek zoet en zout water: De naam van het land

Bijv. FAO 27, Noordoostelijk deel van de Atl. Oceaan
Dus geen FAO-gebieden. Bijv. IJsselmeer, Nederland
Dus geen FAO-gebieden, bijv. "Gekweekt in Nederland"

5.

De productiemethode

Met welke netten gevangen?

Zegens, sleepnetten, kieuwnetten en soortegelijke netten,
ringnetten en kruisnetten, haken en lijnen, dreggen en
korven en vallen

6.

Prijs per eenheid

Verplicht vermelden prijs per 100 gram of per stuk

7.

Allergenen

Verplicht vermelden welke van de 14 allergenen voorkomen in het product

8.

Keurmerken

Niet verplicht, wel aan te raden

Bijv. MSC, ASC, ESF, ander keurmerk

9.

Overig

Ontdooid product?

Verplicht vermelden op/bij/in het product

Bij kweek geen vermelding kweekmethode nodig

Bij samengestelde niet-voorverpakte maaltijden (vispotje, ovenschotel, roerbak, paëlla, etc.) hoeven niet alle vissoorten vermeld te worden op het prijskaartje of in de buurt van het product.
Wel moet bekend zijn welke soorten erin verwerkt zitten, zodat bij een eventuele klacht of recall deze info achterhaald kan worden.

