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Herkomst-etikettering
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Het begin: wat is de Consument-interpretatie?

• Stel jezelf de vraag:

Vat de gemiddelde consument de 

benaming/aanduiding op als een 

herkomstverwijzing?

Kortom: denkt gemiddelde consument bij 

het zien van de verpakking dat het product 

afkomstig is uit een bepaald land/plaats?

 Opvatting van “gemiddelde consument” is 

bepalend (abstracte toets), 
HvJ Gut Springenheide

 Etiket mag niet misleidend zijn 
(art 7 VIC-VO)

 Bekijk de hele verpakking/uiting
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Stappenplan “VCOOL” of géén “VCOOL”
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De praktijk: Italiaanse mozzarella

• “Mozzarella”? 

• = Gegarandeerde Traditionele Specialiteit 

(GTS)

 Géén VCOOL

• Italiaanse Mozarella? 

• Door woord Italiaans, + Landkaart + 

groen/rood: waarschijnlijk:

 VCOOL
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De praktijk Tiramisu

Verwentoetjes Tiramisu Prodotto Italinano
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De praktijk: Tiramisu – prodotto Italiano

• Tiramisu: = Italiaans recept, géén VCOOL

• Prodotto Italiano = VCOOL, dan:

• geen PRIKWAN (niet > 50% mascarpone)

• 3 PRIKWALS: 

- met mascarpone

- met koffie

- [misschien: lange vingers?]

• Mascarpone: 1 land? Stel Italië: OK

• Koffie uit meerdere landen? 

bijv. gebrand in Polen: 

disclosen omdat Polen ≠ Italië
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Praktijk: koffie lavAzza Torino Italia

Stap 1: VCOOL of geen VCOOL?

• “Torino. Italia” -> geen VCOOL, want onderdeel van geregistreerd 

beeldmerk “Lavazza Torino. Italia. 1895”

• “100% Arabica” -> geen VCOOL, want type bonen

• “Italiano” -> twijfelgeval, kan type/soort zijn, maar kan ook 

VCOOL

Stap 2 en 3: primaire ingrediënt? Herkomst?

• Land van oorsprong koffiebonen? Eén land of meerdere landen?

• Laatste ingrijpende bewerking: land waar de koffiebonen gebrand 

zijn

Stap 4: disclosen

• Indien koffiebonen niet gebrand zijn in Italië dan vermelden 
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Praktijk: Hoe zit dit? 

Stap 1: VCOOL of geen VCOOL?

• Belgische vlag -> VCOOL

• “Mousse au chocolat Belge” -> VCOOL België

• “Authentiek Belgische chocolade” -> VCOOL België

Stap 2: primaire ingrediënt? Ja: 2x

• Primaire kwantitatieve ingrediënt (PRIKWAN): melk

• Primaire kwalitatieve ingrediënt (PRIKWAL): chocola 

(dwz cacaomassa)

• Een of meer landen voor melk/voor cacoamassa?
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Maar hoe zit dit? 

Stap 4: disclosure voor 2 primaire ingrediënten

• Indien melk niet uit België komt -> vermelden 

• Indien laatste ingrijpende handeling met 

betrekking tot de chocolade/cacaomassa niet 

in België heeft plaatsgevonden -> vermelden 

Hoe vaak?

• 2 à 3 keer op verpakking, en ook nog karton

• Evenzo veel keren disclosen??

• NB: Melkmeisje: => VCOOL Nederland?
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Let op: alleen verpakkingen? Nee!

• Definitie Voedselinformatie is breed 

(art 2 onder a VIC VO):

Etiket, ander begeleidend materiaal/andere 

middelen waaronder moderne technologie-

instrumenten en mondelinge communicatie

• EU Cie Mededeling: is dit niet besproken

• Conclusie: ook voor reclame-campagnes, 

TVC, folders, banners (?) etcetera!!

• Vrz RCC Lidl Hollandse sperziebonen:

23 april 2020, 2020/00141 (TVC): 

misleiding herkomst



13/..

Oplossingen VCOOL

• Hoe voorkom je dat de VCOOL-regels van 

toepassing zijn en je moet vermelden waar 

je (afwijkende) primaire ingrediënt(en) 

vandaan komen?

• Bijvoorbeeld door:

 Alle VCOOL-elementen weghalen 

van verpakking, of

 Receptuur of stijl toevoegen aan de 

verpakking, of

 Gebruikelijke benamingen van de 

FNLI/CBL-lijst gebruiken 

(let op! blijf kritisch).
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Vragen 
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Pauze 
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Praktijk: chocolade

Stap 1: VCOOL of geen VCOOL?

• “Dark chocolate from the tropical lowlands of Ecuador” 

• “Handmade in England” -> gemaakt in = VCOOL: uit UK

• Chocolate from Ecuador -> = VCOOL: uit Ecuador.

• Wat denkt de gemiddelde consument? 

Stap 2: primaire ingrediënt? 

• Primaire ingrediënt: cacaomassa (volgens VBZ)

• Een of meer landen? Hier meerdere landen.

• => laatste ingrijpende bewerking: productie in UK.

Stap 3: disclosure

• Handmade in England: primaire ingrediënt UK -> OK

• From Ecuador: primaire ingrediënt: cacaomassa: meerdere landen 

betrokken, laatste ingrijpende bewerking: UK: disclosure nodig 

• Voldoende (‘handmade in England’)?
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Let op: geproduceerd door vs. geproduceerd in

Géén COOL Wél COOL

Geproduceerd door Bolletje Geproduceerd in Nederland 

Verpakt door Jumbo Gemaakt in Italië

Product uit Frankrijk 
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Disclosure landenvermelding
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