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Algemene handelsnorm 

 
In deze algemene handelsnorm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen groenten en fruit na opmaak en verpakking 
moeten voldoen. 
 
In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel de volgende afwijkingen ten opzichte van de normvereisten 
vertonen:  

- een lichte vermindering van versheid en turgescentie, 

- een gering kwaliteitsverlies als gevolg van hun ontwikkeling en hun meer of minder bederfelijke aard. 

 
1. Minimumvereisten  

 
Onverminderd de toegestane toleranties moeten de producten als volgt zijn:  

- intact,  

- gezond; niet toegestaan zijn producten die zijn aangetast door rot of die een zodanige kwaliteitsvermindering 
vertonen dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie, 

- zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,  

- nagenoeg vrij van plagen,  

- vrij van aantasting van het vruchtvlees door plagen,  

- vrij van abnormaal uitwendig vocht,  

- vrij van vreemde geuren en/of smaken.  

De producten moeten in een zodanige conditie zijn dat zij:  

- bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, 

- in goede staat op de plaats van bestemming aankomen. 

 
2. Minimumeisen inzake rĳpheid 

 
De producten moeten voldoende ontwikkeld zijn, maar mogen niet te ontwikkeld zijn, en het fruit moet voldoende rijp 
zijn, maar mag niet overrijp zijn. 

 
De producten moeten zodanig ontwikkeld en gerijpt zijn dat zij in staat zijn het rijpingsproces voort te zetten en zo een 
toereikende rijpheidsgraad te bereiken. 

 
3. Tolerantie 

 
10 % van het aantal stuks of van het gewicht van de partij mag bestaan uit producten die niet aan de minimumeisen 
inzake kwaliteit voldoen. Niet meer dan in totaal 2% van de binnen deze tolerantie vallende producten mag bederf 
vertonen. 

 
4. Aanduidingen 

 
Op iedere verpakking 1 moeten op één kant duidelĳk leesbaar, onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar de onderstaande 
gegevens worden vermeld. 

  

                                                           
1 Deze aanduidingsvoorschriften zijn niet van toepassing op verkoopverpakkingen die in verpakkingen worden aangeboden. Zij zijn echter wel 

van toepassing op afzonderlijk aangeboden verkoopverpakkingen. 
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A. Identificatie 
De naam en het fysieke adres van de verpakker en/of de verzender (bijv.: straat/plaats/regio/postcode en, indien 
verschillend van het land van oorsprong, het land). 

Deze vermelding mag worden vervangen: 

- voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst afgegeven of erkende code 
van de verpakker en/of de verzender, die vlak bij de vermelding „Verpakker en/of verzender” (of een 
gelĳkwaardige afkorting) wordt aangebracht. De code moet worden voorafgegaan door de ISO 3166-lettercode 
van het land/gebied van het erkennende land, indien dat verschillend is van het land van oorsprong;  

 
- uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van een in de Unie gevestigde verkoper, die vlak 

bij de vermelding „Verpakt voor:” of een gelijkwaardige vermelding worden aangebracht. In dat geval moet op 
het etiket tevens de code van de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door 
de controle-instantie noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis van die code. 

 
B. Oorsprong  

 
Volledige naam van het land van oorsprong 2. Met betrekking tot producten van oorsprong uit een lidstaat dient het 
land van oorsprong te worden vermeld in de taal van het land van oorsprong of in een andere taal die begrijpelijk is 
voor de consumenten in het land van bestemming. Met betrekking tot andere producten dient het land van 
oorsprong te worden vermeld in een taal die begrijpelijk is voor de consumenten in het land van bestemming. 
 
De in de eerste alinea genoemde gegevens hoeven niet te worden aangebracht op verpakkingen die 
verkoopverpakkingen bevatten die van buitenaf duidelijk zichtbaar zijn en elk apart van die gegevens zijn voorzien. 
Op deze verpakkingen mag geen enkele aanduiding voorkomen die misverstanden kan veroorzaken. Wanneer deze 
verpakkingen op een pallet worden aangeboden, moeten de betrokken gegevens worden aangebracht op een blad 
dat zichtbaar op ten minste twee zijden van de pallet is bevestigd. 

                                                           
2 De volledige naam of de doorgaans gebruikte naam.  


