
Wat moet er op het etiket?

Houdbaarheid van producten: 
wat mag wanneer 
nog gebruikt worden?
•	 Snel bederfelijke producten hebben een uiter-

ste gebruikssdatum (te gebruiken tot of TGT): 

niet meer gebruiken na het overschrijden van 

deze datum! Bijvoorbeeld vers voor- 

verpakt vlees, verse voorverpakte vis, voor- 

verpakte charcuterie, vleessalades, …

•	 Langer houdbare producten hebben een mini-

male houdbaarheidsdatum (ten minste houd-

baar tot … of THT) en kunnen nog gebruikt 

worden na deze datum, op voorwaarde dat 

ze goed bewaard werden en de verpakkingen 

niet beschadigd zijn. 

Kijk dus of de verpakking goed dicht is, niet 

kapot is, de conservenblikken niet bol staan, 

het product er nog goed uitziet, goed ruikt en 

lekker smaakt, … 

Bijvoorbeeld ongekookte pasta, koekjes, 

conservenblikken, UHT melk, chocolade, …

Wat moet er verplicht op een etiket staan?

Het etiket is het ‘naamkaartje’ van een product. De producent stelt het etiket op. De wet-
geving bepaalt welke informatie er op een etiket moet en mag. De Belgische wetgeving 
inzake etikettering is gebaseerd op Europese richtlijnen.

De belangrijkste aanduidingen zijn:

• de verkoopbenaming die aan-

geeft om welk product het gaat;

• de lijst met ingrediënten. Het 

ingrediënt waarvan het meest 

gebruikt is in het product, moet 

als eerste vermeld staan, ver-

volgens het ingrediënt waarvan 

minder gebruikt is,… enz. Ook 

de additieven (E-nummers) 

moeten op de ingrediëntenlijst 

staan;

• Indien het product allergenen 

bevat moet dit duidelijk op het 

etiket staan;

• de inhoud: hoeveel milliliter, 

liter, gram of kilogram zit er in 

de verpakking. De inhoud is 

altijd de netto-productinhoud. 

Het gewicht van de verpakking 

telt niet mee;

• de datum van minimale houd-

baarheid (THT) of de uiterste 

verbruiksdatum (TGT) (zie 

hieronder);

• Het lotnummer: dit mag een 

datum zijn die minimaal bestaat 

uit dag en maand;

• de bewaarvoorschriften en 

gebruiksvoorwaarden , bv. “koel 

bewaren”;

• de naam en adres van de verant-

woordelijke voor het product;

• het alcoholvolumegehalte voor 

dranken met een alcoholgehalte 

hoger dan 1,2 volumeprocent;

• Voor diepvriesproducten moet 

bij de verkoopsbenaming 

“diepgevroren” staan en er moet 

vermeld worden dat het product 

eenmaal ontdooid niet opniew 

mag worden ingevroren.


