Bijlage: Verdeling van de expertise tussen het FAVV en de FOD Economie
m.b.t. de controles op de etikettering, de reclame en de samenstelling van
levensmiddelen.

Al naargelang van de bevoegdheden en de belangrijkste doelstellingen van beide diensten,
wordt de pilootdienst voor de controle op etikettering aangeduid op grond van de hierna
volgende elementen. Voor sommige aspecten staan beide diensten in voor de controles.
Onder “pilootdienst” wordt de dienst verstaan die het controleprogramma opmaakt, de
controles uitvoert, de verdere afhandeling en rapportering doet en de klachten opvolgt.
1

Verkoopbenaming
De FOD is pilootdienst voor de controle op de verkoopbenaming uitgezonderd in die
gevallen waar er een duidelijke link is met volksgezondheid en/of voedselveiligheid.
Algemeen:
a) Het FAVV is alleen pilootdienst als de benaming gelinkt is aan een samenstelling van
het product en duidelijk verband houdt met de volksgezondheid en/of de
voedselveiligheid.
b) Alle andere vermeldingen in verband met de verkoopbenaming, in het bijzonder de
beschermde oorsprongsbenamingen, de beschermde geografische aanduidingen en de
gegarandeerde traditionele specialiteiten 1 enz. vallen onder de expertise van de FOD.
Specifiek:
a) Gebruik van de benamingen “kalfsvlees” en “jongrundvlees” 2
De FOD is pilootdienst.
b) De controles in het kader van Verordening (EU) nr. 1308/2013
verdeeld:

2

worden als volgt

•

Het FAVV voert de controles op de naleving van deze verordeningen uit in
slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de productie van gehakt vlees en
vleesbereidingen.

•

De FOD voert de controles op de naleving van deze verordening uit in de
detailhandel.

Specifieke bepalingen die tezamen met de benaming moet worden aangebracht 3
De FOD is pilootdienst voor de controle op de vermeldingen die samen met de benaming
moeten voorkomen uitgezonderd de vermelding over de ioniserende straling en de
vermelding ‘ontdooid’.

3

Voedings- en gezondheidsbeweringen

4

Het FAVV is pilootdienst voor de controles op beweringen.

1

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
2
Verordening (EG) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van
een gemeenschappelijke verordening van de markten voor landbouwproducten
3
FIC Bijlage VI
4
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedingsen gezondheidsclaims voor levensmiddelen

4

Ingrediëntenlijst
Beide diensten staan in voor de controles op de vermelding van alle ingrediënten. Het
FAVV ziet toe op het correct vermeld zijn van de allergenen. De FOD is pilootdienst voor
het verifiëren van de juiste volgorde en de noodzaak tot een kwantitatieve vermelding van
de ingrediënten.

5

Samenstelling van levensmiddelen
De FOD is pilootdienst voor controles op de etikettering en de samenstelling van de
levensmiddelen (bvb als de samenstelling bij een verkoopsbenaming wettelijk bepaald is)
behalve deze in de volgende paragraaf zijn opgenomen.
Het FAVV is pilootdienst voor de controles op de etikettering en samenstelling van
voedingssupplementen,
bijzondere
voeding,
aangerijkte
levensmiddelen
en
levensmiddelen met beweringen.

6

Voedingswaarde van levensmiddelen
Het FAVV is pilootdienst voor de controles op de voedingswaarde-etikettering.

7

Datum van minimale houdbaarheid en uiterste gebruiksdatum
Het FAVV is pilootdienst.

8

Voorwaarden inzake gebruik en bewaring
Het FAVV is pilootdienst.

9

Naam en adres van wie verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Voor deze vermeldingen staan beide diensten in voor de controles.

10

Gebruiksaanwijzing
De FOD is pilootdienst behalve in de gevallen waar duidelijk is dat een verkeerd gebruik
een potentieel gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid zou kunnen
veroorzaken.

11

Alcoholgehalte
De FOD is pilootdienst tenzij er een potentieel gevaar voor de volksgezondheid en
voedselveiligheid zou kunnen ontstaan.

12

Netto hoeveelheid, nominale hoeveelheid
De FOD is pilootdienst.

13

Land van oorsprong of plaats van herkomst 5
De FOD is pilootdienst, uitgezonderd voor wat rundvlees betreft gezien de BSE
problematiek 6 7.

14

Lotnummer
Het FAVV is pilootdienst voor het lotnummer.

15

Aanvullende vermeldingen op het etiket

8

Voor de controles op de vermeldingen m.b.t. de beschermende atmosfeer, zoetstoffen,
zoethout, cafeïnegehalte, plantensterolen en de invriesdatum is het FAVV piloot.
16

Lay-out
De FOD is pilootdienst wat de lay-out van het etiket betreft (vorm, afmetingen,
lettergrootte…) behalve voor de vermelding van de allergenen.

17

Taal
De 2 diensten staan in voor de controles met betrekking tot de op het etiket gebruikte taal.

18

Misleiding en Fraude
De FOD is piloot voor wat misleiding en fraude aangaat van louter economische aard (bijv.
vervangen van een ingrediënt door een goedkoper ingrediënt, toevoegen van water, etc.)
Als er echter een gevaar bestaat voor de volksgezondheid en/of voedselveiligheid dan is
het FAVV piloot.

19

Wijn en gedistilleerde dranken
De FOD is piloot voor de controles op de specifieke vereisten m.b.t. wijnetiketten (incl.
gedistilleerde dranken), met uitzondering van allergenen

20

GGO (Genetisch gemodificeerde organismen)
Het FAVV is piloot voor de controles betreffende GGO’s in de voedselketen.

21

Visserijproducten en producten van de aquacultuur

9

De FOD is pilootdienst voor de controles op de bepalingen inzake de
informatieverstrekking aan de consument voor visserijproducten en producten van de
aquacultuur.

5

FIC art 26
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad
7
Verordening (EG) nr. 1825/2000 van de Commissie van 25 augustus 2000 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten
8
FIC Bijlage III
9
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een
gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten.
6

