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Wijzigingen KCB Interpretatie Aanduidingsvoorschriften a.g.v. internationale harmonisatie 

Aanduidingsvoorschriften zijn een onderdeel van de EU-handelsnormen. Het KCB ‘vertaalt’ 

(interpreteert) voor u de wettelijke eisen naar de praktijk. Dit doen wij onder andere door 

internationale afstemming met collega-controlediensten.  

Om de controle op naleving van de handelsnormen uit te kunnen voeren, worden ook werkafspraken 

opgesteld. 

U vindt hier de wijzigingen in interpretaties en werkafspraken. 

 

1. Aanduiden Land van Oorsprong 

Het aanduiden van het land van oorsprong moet vooraf gegaan worden door een term als ‘Origine’ of 

‘LvO’. Andere geaccepteerde formuleringen zijn bijvoorbeeld: ‘Grown in’, ‘Product of’, ‘COO’ (afkorting 

voor Country of Origin). 

Bij importzendingen is het gebruik van de term ‘Origin:’ of ‘Produce of:’ (of een andere, vergelijkbare 

formulering) niet langer verplicht. We sluiten hiermee in Nederland aan bij de interpretatie in andere EU-

lidstaten. Voorwaarde blijft wel dat geen enkele onduidelijkheid mag zijn over de oorsprong. Een 

formulering als ‘Grown on the slopes of Mount Selinda, Zimbabwe’ in plaats van ‘Origin: Zimbabwe’ is dus 

toegestaan. Met de formulering wordt namelijk duidelijk aangegeven wat het land van oorsprong 

(productie) is. Aanduidingen als “Brazilian mango’s” of “Australian limes” zijn onvoldoende.  Letterlijk 

vertaald betekent dit “mango’s uit …” of “limes uit…”. Dit geeft geen garantie dat het product gegroeid of 

geproduceerd is in het betreffende land. 

 

2. Wijziging werkafspraak gebruik suppliercode/verpakkercode 

Op voorverpakkingen mogen de NAW-gegevens van de verpakker/verzender vervangen worden door 

de NAW-gegevens van de verkooporganisatie (bv. een retailer) in combinatie met een unieke 

suppliercode/verpakkercode. De suppliercode wordt meestal verstrekt door de retailer. 

Tot nu toe was het verplicht om suppliercodes vooraf te melden bij het KCB. Die verplichting komt per 

direct te vervallen.  

U blijft wel verplicht om alle door het KCB noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de 

betekenis van een suppliercode te verstrekken als het KCB daarom vraagt. Dit kan bij een afkeuring 

zijn bijvoorbeeld. 

 

 


