
V O O R  J E  S T A R TV O O R  J E  S T A R T

Etiket van een voorverpakt levensmiddel

Zorg ervoor dat een levensmiddel dat voorverpakt verkocht wordt aan de consument steeds de volgende 

vermeldingen draagt:

1. de benaming van het levensmiddel 

2. de ingrediëntenlijst 

3. de allergenen en sto� en die intoleranties kunnen veroorzaken, benadrukt zodat ze duidelijk te 

onderscheiden zijn van de rest van de ingrediëntenlijst 

4. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten (1)

5. de nettohoeveelheid van het levensmiddel

6. de datum van minimale houdbaarheid (THT) of de uiterste consumptiedatum (TGT)

 - THT: “ten minste houdbaar tot”

 - TGT: “te gebruiken tot” 

7. de bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden

8. de naam of handelsnaam en het adres van de voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant 

9. het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel 

10. een gebruiksaanwijzing, indien het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing

11. voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %: het e� ectieve alcoholvolumegehalte

12. een voedingswaardevermelding

Opgelet, al deze vermeldingen zijn niet bij elk levensmiddel verplicht! Zie de website van het FAVV (1) voor 

versoepelingen, uitzonderingen of bijkomende verplichtingen bij bepaalde levensmiddelen (bv. van dierlijke 

oorsprong, voorverpakt met het oog op onmiddellijke verkoop, …).

Maak afspraken met uw leverancier zodat u over alle informatie beschikt om uw producten correct te etiket-

teren.

Zorg ervoor dat de verplichte vermeldingen op het etiket minstens in de taal (of talen) van het taalgebied 

waar de producten op de markt worden aangeboden opgesteld zijn (d.w.z. in Brussel: NL+FR, in Vlaanderen: 

NL, in Wallonië: FR, in het Duits taalgebied: DE).

Zorg er voor dat alle informatie op het etiket goed zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar is. 

  (1)  www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > Etikettering van levensmiddelen (> Wetgeving); www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > Omzendbrieven; …
 www.health.belgium.be > Voeding > Informatie voor de consumenten > Wat moet en mag op de etikettering staan
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Etiket van een voorverpakt levensmiddel

(1)  Tomatensaus met rode ui
(2)  Ingrediënten: tomatenpulp (4) (75%), rode ui (9%), wortel, 
 olijfolie, (3) SELDERIJ, suiker, zout, kno� ook en kruiden (oregano,
 tijm, rozemarijn). Kan eieren en pistachenoten bevatten.
(9)  Tomaten uit Spanje.

(6) Ten minste houdbaar tot: zie deksel
(7) Donker en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren 
 (max. 7°C), binnen 3 dagen consumeren.
(10) Verwarm de saus gedurende 3 minuten. Goed roeren alvorens te
 serveren.

(8)  Pol Lepel
 Champignonstraat 112,
 1000 Brussel  (5) Nettohoeveelheid: 500 g

Dit is een � ctief voorbeeld! U bent verantwoordelijk voor het correct etiketteren van uw producten.

(6) 01/06/2022

(12)  Voedingswaarde per 100 gram

Energie 225kJ/53kcal

Vetten 0,9 g                                                                  

          waarvan verzadigde vetzuren 0,2 g

Koolhydraten                                                                             9,8 g

          waarvan suikers                                                                7,8 g

Eiwitten                                                                                      1,5 g

Zout                                                                                             1,1 g


