
 

1 
 

 
 

 
 

 

Besluit van 

 

houdende wijziging van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het wijzigen van de voorwaarden 
waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd 

 

 

 

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van                      ,                    
kenmerk 3348341-1027343-WJZ; 

Gelet op:  

- de artikelen 36 en 38 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de 
Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 
2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 
2011, L 304); 

- de artikelen 8 en 23 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen (PbEU 2006, L 404); 

- de artikelen 8, eerste lid, 13, 14 en 32b, eerste lid, van de Warenwet;  
 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van                       , nr.           ); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
van                                         kenmerk  ; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan:  

Artikel I 

Het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd: 
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A 

In artikel 1 wordt in de definitie van voedselkeuzelogo “wat betreft energie of de gehaltes 
aan verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker, voedingsvezel of zout” vervangen door 
“wat betreft energie, de gehaltes aan vet, toegevoegd suiker, voedingsvezel, zout, 
groenten, fruit, peulvruchten of eiwit.” 

B 
 
In artikel 2, tweede lid, wordt “11, eerste en vijfde lid” vervangen door “11, tweede en 
derde lid”.  

 

C 

Artikel 11 komt te luiden: 
 
Artikel 11  
1. Onverminderd verordening (EG) 1924/2006 mag bij de verhandeling van een 
levensmiddel een bij ministeriële regeling aangewezen voedselkeuzelogo worden gebezigd.  
2. Een logo als bedoeld in het eerste lid, wordt niet gebezigd bij:  
a. alcoholhoudende dranken;  
b. volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op 
basis van granen, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding 
volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing als bedoeld in verordening (EU) 
609/2013; en 
c. voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen.  
3. Bij ministeriële regeling worden regels voor het gebruik van een voedselkeuzelogo 
vastgesteld. 

D 

Artikel 12 vervalt. 

 

Artikel II 

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In het onderdeel ‘Inhoud’ wordt “C-29 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen – 
Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen – 
Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool” vervangen 
door “C-29 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen – Warenwetregeling 
allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen – Warenwetregeling uitlekgewichten 
verduurzaamde champignons en zuurkool – Warenwetregeling aanwijzing 
voedselkeuzelogo”. 
 
2. Onderdeel C-29.7 komt te luiden: 

 

 
C-

29.7 
artikel 2, tweede lid, juncto artikel 
11, tweede lid 

€525,- €1.050,- X 
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3. Na onderdeel C-29.13.1 wordt een rubriek ingevoegd, luidende: 
 

C-29.14 Warenwetbesluit 
informatie 
levensmiddelen 

Warenwetregeling 
aanwijzing 
voedselkeuzelogo 

 
 X 

C-
29.14.1 

artikel 2, tweede 
lid, juncto artikel 
11, derde lid, 
juncto 

artikel 2 €525,- €1.050,-  

 

Artikel III 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
E.J. Kuipers 


