
ETIKETTERING 
 

 

 
Het is verboden eet- of drinkwaren te 
verhandelen zonder een aanduiding en de 
bij wet verplichte vermeldingen 

___________________________________ 

Het doel van het Landsbesluit etikettering is om 
goede voorlichting te geven aan de consument. 
Het gaat om het aan de consument verstrekken 
van eerlijke, duidelijke informatie over het 
product en het niet mooier maken dan het 
levensmiddel in werkelijkheid is. Uit opschriften 
op een verpakking moet de consument kunnen 
afleiden om wat voor levensmiddel het gaat, wat 
de samenstelling daarvan is, tot wanneer het 
levensmiddel houdbaar is en op welke wijze het 
moet worden bewaard en eventueel hoe verder 
moet worden bereid. 
 

Wat is etikettering? 
Etikettering is een vermelding, aanwijzing, 
fabrieks- of handelsmerk, afbeelding of tekens 
die betrekking heeft op een levensmiddel en 
voorkomt op enig verpakkingsmiddel, 
document, schriftstuk, etiket, band of label, dat 
respectievelijk die bij dit levensmiddel is 
gevoegd of daarop betrekking heeft. 
 
In welke taal? 
De aanduiding en vermeldingen moeten in een 
van de volgende talen zijn gesteld: 
NEDERLANDS. PAPIAMENTS, ENGELS 
OF SPAANS. Ze moeten duidelijk zichtbaar 
zijn en met het blote oog gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht en mogen niet door vegen 
kunnen worden uitgewist. Zij moeten  
 
 

Aanduiding 

Bij de verhandeling van verpakte of onverpakte 
eet- en drinkwaren is het verplicht een 
aanduiding (benaming) te gebruiken. Dus ook 
onverpakte levensmiddelen in de vitrine bij de 
slager, vishandelaar, bakker, snoepwinkel en 
ijssalons moeten worden voorzien zijn van een 
aanduiding.  

Een fabrieks- of handelsmerk of een 
fantasienaam mag niet in de plaats treden van de 
aanduiding van de betrokken eet- of drinkwaar.  

Vermeldingen 
Bij de verhandeling van voorverpakte eet- of 
drinkwaren moeten de volgende vermeldingen 
worden gebruikt: 
a. een lijst van ingrediënten (hierover is een 
aparte brochure verkrijgbaar); 

b. de hoeveelheid van een ingrediënt; 
c. de nettohoeveelheid; 
d. de datum van minimale houdbaarheid, 
respectievelijk de uiterste 
consumptiedatum (hierover is een aparte 
brochure verkrijgbaar); 

e. een aanwijzing omtrent bewaring en 
gebruik; 

f. gegevens omtrent  de producent en 
importeur; 

g. de plaats van herkomst; 
h. het alcoholgehalte; 
i. de produktiepartij; en 
j. een vermelding inzake het gebruik van een 
verpakkingsgas. 

 
Nettohoeveelheid 
Onder nettohoeveelheid wordt verstaan de 
hoeveelheid van een eet- of drinkwaar die in elk 
geval in de verpakking aanwezig is. Zij moet 
worden uitgedrukt in: 
a. Volume-eenheden bij drinkwaren en 
vloeibare eetwaren, en 

b. Massa-eenheden bij andere eetwaren, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van liters, 
centiliter, milliliters of kilogrammen, 
grammen, gallons en ounces 

 
De volgende categorieën zijn uitgedrukt in een 
aantal stuks: 
a. Beschuit; 
b. Bakkerswaren; 
c. verse groenten of verse vruchten; 
d. suikerwerk dat ook onverpakt per stuk  of 
aantal stuks pleegt te worden verkocht; 

e. kippeëieren. 
 

Wijze van bewaring 
De aanwijzing omtrent de bewaring en het 
gebruik wordt geplaatst: 

• Indien de eet- of drinkwaar op een 
bijzondere wijze moet worden bewaard; 

• Indien zonder de aanwijzing omtrent het 
gebruik of het gebruiksklaar maken  de eet- 
of drinkwaar niet op de juiste wijze kan 
worden gebruikt of gebruiksklaar worden 
gemaakt.. 

 
Gegevens producent, importeur of 
leverancier 
De vermelding van de gegevens omtrent de 
producent, importeur of leverancier moet 
bestaan uit de naam of de handelsnaam en het 
adres van de fabrikant. Voor rechtspersonen 
mag de vermelding van het adres worden 
vervangen door de vermelding van de plaats van 
vestiging. 
 
Alcoholgehalte 
Het alcoholgehalte moet aangegeven worden 
voor dranken met een effectief alcoholgehalte 
van meer dan 1,2 volumeprocenten, en moet 
bestaan uit het symbool “%”, voorafgegaan 



door het werkelijke gehalte en weergegeven met 
ten hoogste een decimaal. 
 
 
Produktiepartij 
De vermelding betreffende de produktiepartij 
geschiedt in de vorm van een nummercode op 
de wijze waarop deze in het land van herkomst 
gebruikelijk is danwel is voorgeschreven. De 
datum van minimale houdbaarheid 
respectievelijk de uiterste consumptiedatum, 
voor zover deze een dagaanduiding inhoudt, 
geldt als een vermelding van de produktiepartij. 
 
 
Tot slot: 
Deze brochure maakt onderdeel uit van een 
reeks brochures over het Landsbesluit 
etikettering (P.B. 2005, no. 16) 
Deze voorschriften zijn niet van toepassing op 
de door liefdadigheidsinstellingen uit te delen 
eet- of drinkwaren. 
 
De informatie in deze brochure is slechts een 
beknopte uitleg van de wet. Hieruit kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
 
 
 
Voor meer informatie over deze brochure kunt 
u contact opnemen met: Inspectie 
Gezondheidsbescherming 
 
Inspectie Gezondheidsbescherming 
Telefoon: 466-9366 
Telefax: 466-9367 
E-mail: ivg@gobiernu.cw 
Website: www.inspectiegmn.org 
 
 
 
 

 
De IGB heeft zich voorgenomen de consument en het 
bedrijfsleven te voorzien van de nodige informatie, opdat 
zij op deze manier kan meewerken aan de bevordering 
en de bescherming van de gezondheidszorg belangen van 
iedere Curaçaosche burger. 
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