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Etikettering tijdens de coronacrisis
Iedere week vindt overleg plaats tussen de FNLI en haar leden over de knelpunten die
door de verschillende sectoren worden ondervonden in deze coronacrisis. De
Visfederatie is lid van de FNLI en neemt aan deze overleggen deel. Eén van de zaken
waarvan men verwacht dat het een knelpunt kan worden in de nabije toekomst is de
etikettering van levensmiddelen.

Door de grensmaatregelen van sommige landen in het kader van het beheersen van de coronauitbraak kan het zijn dat sommige grondstoffen (bijv. kruiden) schaarser worden. Dit kan gevolgen
hebben voor de recepturen van producten. Voorgedrukte etiketten komen in dat geval niet meer
overeen met de daadwerkelijk gebruikte receptuur. In verband met het tijdelijke karakter van deze
problematiek is door de FNLI een inventarisatie gestart waarbij de achterban gevraagd wordt welke
problemen zij voorzien en of zij deze aan de overheid wenst voor te leggen. De lijst met vragen kunt in
vinden in de bijlage.
Het verzoek is deze lijst aan te vullen met zaken waarvan u verwacht dat deze in de nabije toekomst
zullen gaan spelen. Uw input kunt u sturen aan Paulien Prent. Het belangrijkste hierbij is deze
inventarisatie niet alleen onder de aandacht te brengen van etikettering specialisten maar juist de
samenwerking tussen etikettering en inkoop/supplychain collega’s te zoeken. Deze laatste zijn
immers de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van grondstoffen en zij kunnen
aangeven bij welke grondstoffen zij problemen verwachten.
Op dit moment lijken er nog geen acute problemen te zijn. Het is echter van belang deze problemen
zo veel mogelijk voor te zijn en zaken te bespreken met de overheid. Het is dan ook het doel van deze
inventarisatie om na te gaan of er situaties kunnen worden vastgesteld, waarbij afgeweken kan
worden van de bestaande receptuur en toch het huidige etiket gebruikt mag blijven worden.
Vanzelfsprekend dient onderbouwd te moeten worden waarom afgeweken wordt van de bestaande
receptuur.
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NB. Sommige zaken zullen mogelijk niet bij de NVWA en/of de overheid voorgelegd moeten worden,
dit is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Indien u de vraag wel bij de Visfederatie en de FNLI
wilt inbrengen maar deze niet aan de NVWA en/of de overheid wenst kenbaar te maken, geef dit dan
s.v.p. duidelijk aan in uw antwoord. De Visfederatie zal er dan vertrouwelijk mee omgaan.
Bijlage: Lijst met vragen aangaande corona & etikettering
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