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Nieuwe etiketteringswetgeving eind van dit jaar van kracht
Met ingang van 13 december 2014 gaat er 
een nieuwe etiketteringswet in (verordening 
1169/2011) die ervoor moet zorgen dat con-
sumenten beter over de samenstelling van 
levensmiddelen worden geïnformeerd. Tot 
die tijd gelden de huidige regels, vastgelegd 
in diverse richtlijnen en verordeningen. 

De  nieuwe verordening is van toepassing 
op exploitanten van levensmiddelenbedrij-
ven in alle schakels van de voedselketen op 
alle levensmiddelen. De etiketteringsvoor-
schriften zijn bindend en rechtstreeks van 
toepassing in alle EU-lidstaten. De belangrijke  
wijzigingen zijn dat de verplichte voed-
selinformatie, zoals allergeneninformatie, 

voedingswaardevermelding en land van 
herkomst beschikbaar en duidelijk zichtbaar 
moeten zijn op alle levensmiddelen. Boven-
dien moeten de gegevens van de producent, 
verpakker of verkoper van een in de EU geves-
tigde exploitant zijn. Veel producten worden 
al in het land van oorsprong voorverpakt. In 
de huidige wetgeving moet er alleen een 
naam en adres van de fabrikant op de verpak-
king staan. De fabrikant mocht gevestigd zijn 
buiten de EU. Dit verandert met de nieuwe 
verordening. 

Veel van deze verplichtingen gelden 
ook voor niet-voorverpakte producten.  
 

Dat heeft ook consequenties voor bijvoor-
beeld de fruitafdeling in de supermarkt. 

Momenteel heeft de Europese Commissie 
een Q&A opgesteld waar nog een aantal vra-
gen beantwoord moet worden, over onder 
andere nationale bepalingen voor niet-voor-
verpakte levensmiddelen. 

De nieuwe regels zijn beslist geen vereen-
voudiging maar een aanscherping van de 
bestaande regels, waardoor de etiketterings-
voorschriften dus fors toenemen. Bedrijven 
doen er goed aan om op tijd te beginnen aan 
de uitvoering van deze etiketteringseisen./

Op 22 mei zijn de Europese verkiezingen. Alhoewel Nederland 
gewoonlijk op de avond van de verkiezing al een exit poll met resul-
taten bekend maakt, worden de officiële resultaten pas zondagavond 
25 mei bekend, als er in iedere Europese lidstaat gestemd is. In juni 
worden de politieke groepen gevormd en de voorzitters verkozen. 
Vervolgens vinden er in juli twee weken met stemmingen sessies 
plaats, waarin het voorzitterschap van het Europees Parlement, de 
voorzitters en leden van de parlementaire commissies en alle andere 
officiële functies ingevuld worden.

Detailhandel Nederland roept de kandidaat-Europarlementariërs op 
om zoveel mogelijk lid te worden van die parlementaire commissies 
die van belang zijn voor onze sector en de Nederlandse economie als 
geheel. Met een Nederlandse delegatie van 26 leden, op een totaal van 
751, is het van cruciaal belang dat er gekozen wordt voor die functies 

waarmee het Nederlandse belang het best behartigd kan worden. 

In september vinden in het Europees Parlement de hoorzittingen 
plaats met de Eurocommissarissen. Hier presenteren ze per parle-
mentaire commissie hun concept werkprogramma aan de leden 
van de parlementaire commissie. Detailhandel Nederland gebruikt 
dit moment, in samenwerking met  de Europese koepelvereniging 
Eurocommerce, om via de Europarlementariërs de prioriteiten van de 
detailhandel in Europa kenbaar te maken en onderdeel te worden van 
de werkprogramma’s van de Europese Commissie./

Europese verkiezingen in aantocht



Nr. 1 / mei /2

De Detaillist Europa

Afvalrichtlijn wordt herzien
Eén van de belangrijke onderwerpen op het programma voor na de 
Europese verkiezingen, is de herziening van het Europees afvalbeleid 
en -wetgeving. 

In de bestaande afvalwetgeving van de EU zijn duidelijke  
doelstellingen vastgesteld voor het hergebruik en de recycling van 
afval, en voor de vermindering van afvalstorting. Bovendien is er door 
de stijging van de grondstofprijzen een belangrijke economische sti-
mulans voor de verbetering van het afvalbeheer ontstaan. In recente 
beleidsdocumenten zoals het voorstel voor het zevende milieuac-
tieprogramma wordt gepleit voor een circulaire economie, waarin 
optimaal gebruik wordt gemaakt van grondstoffen. Hiervoor is nodig 
dat er meer wordt gedaan aan afvalpreventie, recycling en hergebruik; 
dat alleen niet-recycleerbare materialen worden verbrand en dat het 
storten van afval überhaupt geleidelijk wordt uitgefaseerd. 

De Europese Commissie ontwikkelt in 2014 een wetgevingsvoorstel 
om deze doelstellingen zo snel mogelijk bereiken. De mogelijkheden 
omvatten doelstellingen voor afvalpreventie en streefcijfers voor de 
verschillende afvalstromen, materialen en producten. 

Er wordt bij de herziening ook gekeken naar eventuele overlappingen 
in de bestaande wetgeving en naar de mogelijkheden de wetgeving 
te vereenvoudigen en zo de duidelijkheid en consistentie te vergroten.

De herziening van het afvalbeheer is voorzien in de afvalwetgeving 
zelf, namelijk de kaderrichtlijn afval (KRW), de richtlijn betreffende het 
storten van afvalstoffen (LD) en de richtlijn verpakking en verpakkings-
afval (PPWD). De in 2014 af te ronden herziening van het afvalbeleid 
en de afvalwetgeving van de EU omvat daarnaast ook een geschikt-
heidscontrole van vijf richtlijnen over afvalstromen en het groenboek 
over plastic afval.

Vele thema’s die behandeld worden hebben invloed op de operatio-
nale en financiële verantwoordelijkheid voor winkeliers. Detailhandel 
Nederland pleit voor haalbare resultaten met betrekking tot afval-
beheer en volgt dit dossier op de voet. Aanvullende informatie is te 
vinden op de website over de herziening van het afvalbeleid en de 
bijbehorende wetgeving./

Publicatievereisten niet-financiële  
informatie over verantwoord  
ondernemen

Het Europees Parlement heeft een rapport 
aangenomen dat bepaalde ondernemingen 
verplicht om een niet-financiële verklaring 
af te geven. 

Europese ondernemingen die meer dan 
500 mensen tewerkstellen moeten jaar-
lijks rapporteren over de risico’s van hun  
activiteiten op het vlak van milieu, men-
senrechten, arbeidsomstandigheden en  
corruptie. De nieuwe wetgeving is bedoeld 
om deze ondernemingen meer verantwoor-
ding af te laten leggen en ze te helpen 
om eventuele risico’s beter te beheersen. Ze 
moeten aangeven welke specifieke maat-
regelen genomen worden om deze risico’s 
te beheersen en welke resultaten dit heeft 
opgeleverd.

Niet alle grote bedrijven zijn gebonden 
aan de rapporteringsverplichting; enkel 
beurgenoteerde bedrijven en organisaties 
van openbaar belang en ondernemingen 
met een publiek karakter, zoals banken,  
kredietinstellingen en verzekeringsmaat-
schappijen. De bedrijven mogen zelf het 
kader kiezen dat ze hanteren voor de uit-
werking van hun duurzaamheidsrapport. Het 
niet-financiële  verslag hoeft niet geïnte-
greerd te worden in het financiële jaarver-
slag. 

Nu het voorstel door het Parlement is aan-
genomen moet de Raad het nog formeel 
aannemen. Verwacht wordt dat de richtlijn 
in 2016 in de Nederlandse wetgeving wordt 
opgenomen./

Nieuw onderzoek 
benadrukt belang 
detailhandel voor 
Europese economie
Eind april is er een rapport van de Oxford Saïd 
Business School gepubliceerd dat belangrijke 
inzichten verschaft in het belang van de sec-
tor, de diversiteit, en haar bijdrage aan inno-
vatie, economische groei en werkgelegen-
heid in Europa. De studie laat ook zien dat er 
in de detailhandel een enorme transformatie 
gaande is, onder andere veroorzaakt door 
de groei van online handel. Eén op de vier 
ondernemingen in Europa is een winkel of 
groothandel, en de diversiteit  en hoeveel-
heid van verschillende winkelformules is 
enorm, variërend van grote Europese spelers  
tot micro-ondernemingen. Deze diversiteit in 
het aanbod aan winkels en verkoopkanalen is 
een reflectie van de verschillende consumen-
ten en consumentenvoorkeuren. Interessant 
feit is het belang van innovatie voor de 
detailhandel. Het valt op dat winkeliers meer 
open staan voor samenwerkingsverbanden 
dan in andere sectoren en zich constant 
innoveren en nieuwe diensten kunnen aan-
bieden. Lees verder op pagina 3

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
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VORMGEVING EN REALISATIE
Detailhandel Nederland | Marina Roos-Jansen
 

Vervolg van pagina 2
Voorbeelden van dit soort succesvolle inno-
vaties zijn nieuwe technologische systemen, 
de ontwikkeling van succesvolle eigen mer-
ken, nieuwe processen en technologieën 
gerelateerd aan een efficiënter beheer van de 
toeleveringsketen, het traceren van produc-
ten, de beprijzing en informatieverschaffing 
in winkels en de online handel.

De detailhandel in Europa stelt 29 miljoen 
mensen te werk, 1 op 7 van de werkende 
Europeanen. 

Ten tijde van hoge werkeloosheid onder  
jongeren, is het een belangrijk gegeven dat 
de detailhandel veel jonge mensen een brede 
variëteit aan banen op verschillende niveaus 
kan aanbieden.

De digitale economie is de motor achter de 
hedendaagse transformatie van de detail-
handel. Toenemende digitalisering brengt 
mogelijkheden en uitdagingen voor nieuwe 
businessmodellen en handelsformules, en 
het creëren van nieuwe banen waar nieuwe 
vaardigheden voor nodig zijn.

De consument merkt het voordeel van deze 
transformatie door het aanbod aan betere 
prijzen, betere dienstverlening en nieuwe 
mogelijkheden om grensoverschrijdend te 
winkelen.

Het volledige onderzoek, dat werd uitge-
voerd in opdracht van Eurocommerce, ERRR 
en Independent Retail Europe is hier te  
vinden./

http://www.eurocommerce.eu/resource-centre.aspx#Publication/7459

