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de informatie die in het geval van calami-

teiten nodig is om maatregelen te kunnen 

nemen. Andere belangrijke informatie mag 

ook via andere informatiebronnen worden 

aangeboden. De ruimte op een etiket is 

vaak beperkt zodat meestal niet alle (ver-

plicht te verstrekken) informatie op het eti-

ket past. Essentiële informatie betreft on-

der meer de naam, hoeveelheid en 

houdbaarheid van een product (indien  

van toepassing), informatie i.v.m. met al-

lergieën (indien van toepassing), bewaar- 

en gebruiksvoorschriften, de identiteit van 

de producent alsmede een code/aanduiding 

waarmee een product zo nodig kan worden 

getraceerd en teruggehaald. Voor de infor-

matie op het etiket geldt dat deze leesbaar, 

duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Op die 

punten valt er over het algemeen nog een 

wereld te winnen. Wie verantwoordelijk is 

voor de correcte etikettering ver-

schilt per pro-

duct/regeling. 

Het kan de produ-

cent/fabrikant 

zijn, maar ook een 

importeur, leve-

rancier of degene 

die verantwoorde-

lijk is voor het in de 

handel brengen van 

een product. 

Specifieke  
regels
Specifieke etikette-

ringsregels bestaan er 

bijvoorbeeld voor cos-

metica, tabak, aerosols, 

textiel, gevaarlijke stof-

fen en mengsels (waar-

onder was- en reinigingsproducten), mest-

stoffen, energiegerelateerde producten en 

speelgoed. Voor cosmetica is o.a. het ver-

melden van de functie van het product, de 

bijzondere te treffen voorzorgsmaatrege-

len i.v.m. het gebruik en de lijst van ingre-

diënten van groot belang. Bij aerosols moet 

er bijvoorbeeld een code op het etiket 

staan aan de hand waarvan de vulpartij 

kan worden geïdentificeerd en de waar-

schuwing: ‘Houder onder druk. 

Beschermen tegen de zon en niet blootstel-

len aan een hogere temperatuur dan 50ºC. 

Ook na gebruik niet doorboren of verbran-

den’. Bevat een spuitbus ontvlambare be-

standdelen dan moet het ontvlambaar-

heidspictogram ook worden vermeld en de 

aanduiding: ‘Niet spuiten in de richting van 

een vlam of een gloeiend voorwerp. 

Verwijderd houden van ontstekingsbron-

nen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen 

bewaren’.

Op het etiket van energiegerelateerde pro-

ducten (zoals (af)wasmachines, koelkasten, 

diepvriezers, televisies, lampen voor huis-

houdelijk gebruik, ruimte- en waterverwar-

mingstoestellen) moet onder meer informa-

tie worden verstrekt over het verbruik van 

elektrische energie, het verbruik van ande-

re vormen van energie en, waar van toe-

passing, van andere belangrijke hulpbron-

nen tijdens het gebruik. De etikettering van 

speelgoed is uiteraard ook strikt geregu-

leerd. Bij speelgoed spelen de waarschu-

wingen (niet voor kinderen onder de 36 

maanden) en voorzorgsmaatregelen voor 

het gebruik een grote rol.

Conclusie
Kortom: bij het ontwerpen c.q. ontwikkelen 

van een product moet er rekening mee 

worden gehouden dat er voldoende ruimte 

is om een etiket aan te brengen waarmee 

aan alle etiketteringsvereisten kan worden 

voldaan. Dat vereist goed voorafgaand on-

derzoek naar de etiketteringsvereisten voor 

het betreffende product. Ambtenaren van 

de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit zijn belast met het toe-

zicht op de naleving van de etiketterings-

vereisten. De sanctie op niet naleving van 

de regels is over het algemeen een boete. 

Energiegerelateerde producten kunnen 

zelfs uit de handel worden gehaald als de 

etiketten niet voldoen. «

Etikettering

Wie boodschappen gaat doen 

moet tegenwoordig eigenlijk niet 

alleen geld en een tas meenemen, 

maar ook een vergrootglas om de 

etiketten van producten goed te 

kunnen lezen. Op die etiketten 

staat steeds meer informatie, 

maar leesbaarheid en duidelijk-

heid laten vaak te wensen over. 

Etikettering van producten is een 

vak én wordt belangrijker. 
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Het doel van etikettering is 

tweeërlei. Enerzijds het 

publiek voorzien van de 

juiste kenmerken van een 

product zodat een geïn-

formeerde keuze kan 

worden gemaakt én an-

derzijds de presentatie 

en marketing van een 

product. Etikettering is 

aan (steeds meer) re-

gels gebonden. Die re-

gels staan in EU-

Verordeningen (die na 

vaststelling automa-

tisch gelden in alle EU-landen), EU-

Richtlijnen (regels die na vaststelling in de 

nationale wetten van de EU-landen geïm-

plementeerd moeten worden) en nationale 

wetgeving (zoals in Nederland de 

Warenwet en Warenwetbesluiten/-

regelingen). 

Essentiële informatie
Bepaalde belangrijke informatie móet op 

het etiket staan. Dat is de zogenoemde es-

sentiële informatie die de consument nodig 

heeft om op het moment van aankoop een 

weloverwogen keuze te kunnen maken én 
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