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Waarom iets zeggen over de herkomst?

1. Omdat de herkomst van een bepaald 
product of ingrediënt in dat product in de 
ogen van de consument iets zegt over (de 
kwaliteit van) het product.

2. Omdat bepaalde producten/ingrediënten 
bekend zijn vanwege hun herkomst.

3. Omdat bepaalde recepten bekend zijn 
vanwege hun herkomst.

4. Omdat er producten zijn die vanwege hun 
herkomst worden beschermd.

5. Mogelijkheid voor de consument om snel 
een indruk te krijgen vaak via een duidelijk 
herkenbare afbeelding.



Hoe



Art. 26 §3 van Verordening (EU) 1169/2011:

“Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire 
ingrediënt ervan:

a) wordt tevens het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het 
betreffende primaire ingrediënt vermeld, OF

b) wordt vermeld dat het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het 
primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel.”

Verpakkingen die niet voldoen aan 26(3) mogen sinds 1 april 2020 

niet meer op de markt worden gebracht. 



Mededeling EC met Q&A

• Mededeling van de EU Commissie 31 januari 2020

• Bevat belangrijke antwoorden op interpretatievragen

• Is niet los te lezen van Voedselinformatieverordening (met name art. 7) en de 
uitvoeringsverordening 2018/775.

• Is met lidstaten getoetst en verfijnd in de FIC Working Group 



Nationale invulling

• Volledige harmonisatie maar voor (de consument in) het ene land heeft de 
juiste vermelding van de herkomst een andere betekenis dan voor een andere.

• Het ene land heeft (veel) meer reeds beschermde producten (BOB. GTA, 
GTS) dan het andere. 

• Toezichthouders zijn autonoom en zullen e.e.a. toepassen – met in acht 
neming van de Mededeling, de Uitvoeringsverordening en de 1169/2011.
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Vaststellen primair ingrediënt

1. “Het ingrediënt van een levensmiddel dat 
meer dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt; 

en/of 

2. dat gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 
geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding (KWID) 
vereist is.” 

Let op: volgens mededeling EC kunnen er meerdere 

primaire ingrediënten zijn. Ook kan er geen primair 

ingrediënt zijn. 



Vaststellen / communiceren herkomst

Land of plaats?

Een geografisch gebied dat voor de 
consument gemakkelijk te begrijpen is

Plaats, land, streek, FAO visserijzone

Maar ook douanedefinitie (laatste  
substantiële verandering) wordt in Mededeling 
genoemd (FIC art. 2(3)).

Let op: er zijn in de Mededeling regels vastgelegd of en 

welke afkortingen gebruikt mogen worden bij 

vermelding. En bv dat niet een land met en streek mag 

worden gecombineerd.



Land van oorsprong volgens definitie 
Douaneverordening 

• Goederen die geheel en al in één enkel land of gebied zijn verkregen, 
worden geacht van oorsprong uit dat land of gebied te zijn.

• Goederen bij de vervaardiging waarvan meer dan één land of gebied 
betrokken is, worden geacht van oorsprong te zijn uit het land of gebied 
waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende, 
(economisch verantwoorde verwerking of) bewerking [‘substantiële’] heeft 
plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft 
geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

• Probleem: elk verdrag tussen EU en bepaalde 3e landen heeft eigen 
bepalingen over wat als ‘substantieel’ wordt beschouwd. 



Land van oorsprong

Gemakkelijk te bepalen primaire 
ingrediënten:

• Producten/ingrediënten geheel en al 
afkomstig uit één land, bijvoorbeeld 
Brazilië of Frankrijk.

• Indien in meerdere landen 
bewerkingen toegepast: niet-EU, EU 
of ‘EU en niet-EU’.

• Sommige bewerkingen zijn altijd 
substantieel, bij andere hangt het af 
van het van toepassing zijnde 
handelsverdrag. 



Plaats van herkomst

FIC: Plaats / regio van herkomst: de plaats waarvan een levensmiddel 
volgens de aanduiding afkomstig is en die niet het „land van oorsprong” is



Uitzonderingen

1. Geografische aanduidingen die beschermd zijn via: 

-V. (EU) 1151/2012 (BOB, BGA, GTS) 

-V. (EU) 1308/2013 (wijnen) 

-V. (EG) 110/2008 (gedistilleerde dranken) 

-V. (EU) 251/2014 (gearomatiseerde wijnbouwproducten) 

-Internationale overeenkomsten  

2. Geregistreerde merken die herkomst vermelden

3. Verpakt in / geproduceerd door

4. Toevoegen van stijl / a la etc.

5. Gebruikelijke en generieke benamingen

*Let op: De EC mededeling maakt wel duidelijk dat het om volledige 

context gaat voor consumenten. Verder vallen “gemaakt in”, “product uit” 

en “geproduceerd in” wel onder 26(3). Ook in kleine lettertjes op de 

achterkant. 
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