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Keurmerken op voeding: welk label dekt welke lading?
Op verpakkingen duiken almaar meer keur-
merken op die producten positioneren als 
milieuvriendelijk, gezond, eerlijk of duurzaam. 
Welke zijn in omloop in Belgische supermark-
ten? Wie zit er achter en waar staan ze pre-

cies voor? StoreCheck Magazine baande 
zich een weg door het dichtbegroeide label-
bos en laat u in vogelvlucht kennismaken met 
23 labels op voedingswaren.

Samenstelling: Frederika Hostens

Logo Label Engagement / garantie Productcategorie Website
Biologische landbouw en verwerking

Biogarantie

Bevestigt dat het lastenboek van Biogarantie 
wordt gevolgd. De Europese normen in ver-
band met biologische productie worden ge-
respecteerd en gecontroleerd door Integra/
Blik of Certisys.

alle www.biogarantie.be

Europees label 
voor biologi-
sche landbouw

Bevestigt dat het product in overeenstem-
ming is met de Europese wetgeving in 
verband met biologische productie en gecon-
troleerd werd door een erkende controleor-
ganisatie (in België Certisys, Integra/Blik of 
Quality Partner).

alle
http://ec.europa.eu/
agriculture/organic/

Biolabels van 
enkele buur-
landen

Duitsland (1), Frankrijk (2), Nederland (3)
alle

www.bio-siegel.de
www.agencebio.org
www.eko-keurmerk.nl

Duurzame internationale handel

Efico 
Foundation

Geeft aan dat de koffie met het Efico 
Foundation-logo op de verpakking via Efico 
Foundation duurzame projecten steunt in 
koffie- en cacaoproducerende landen (geen 
certificaat).

koffie www.eficofoundation.org

Fairtrade Max 
Havelaar

Het product voldoet aan de internationale 
criteria voor eerlijke handel: de boeren in het 
Zuiden krijgen een rechtvaardige prijs voor 
hun oogst, de landarbeiders werken in cor-
recte sociale omstandigheden en de produc-
tiemethoden zijn milieuvriendelijk.

alle www.maxhavelaar.be

Duurzame land- en tuinbouw

Flandria 
Milieubewuste 
teelt 

Garandeert milieubewuste teelt, kwaliteit en 
versheid, gebruikt door zes groente- en fruit-
veilingen gegroepeerd onder LAVA.

groenten en fruit www.flandria.vlam.be

Fruitnet

Waarborgt dat het fruit geteeld werd in over-
eensteemming met het Fruitnet-lastenboek. 
Dat stelt hogere eisen dan de reglementering 
i.v.m de geïntegreerde fruitteelt.

fruit www.groupfruitnet.com

Rainforest 
Alliance

Bevestigt dat het product werd vervaardigd 
volgens 200 criteria rond o.a. milieubescher-
ming, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en 
veiligheid, maatschappelijk engagement en 
afvalverwerking.

koffie, thee, ba-
nanen, cacao 

www.rainforest-alliance.org

Utz Certified 
Good inside

Waarborgt dat het product voldoet aan de Utz 
Certified gedragscode waarin economische, 
sociale en milieucriteria zijn opgenomen. 

koffie, thee, 
cacao, palmolie

www.utzcertified.org

Duurzame visvangst

Marine 
Stewardship 
Council (MSC)

Bevestigt dat de visserijen waar deze produc-
ten vandaan komen, methodes gebruiken die 
stroken met duurzaam vissen en die econo-
misch stabiel zijn, en dat ze het visbestand 
de kans geven om zich te herstellen.

vis www.msc.org



33Storecheck Magazine - februari 2010

ANALYSE

Keurmerken op voeding: welk label dekt welke lading?
•	 We beperken ons in dit artikel tot labels op voedingswaren. 

De non-foodcategorie komt in een later nummer aan bod.
•	 We beperken ons tot labels die iets zeggen over het pro-

duct, de productiemethode of de producent. Labels die in-
formatie geven over de verpakking (bv. recycleerbaar, gere-
cycleerd, composteerbaar…) komen eveneens in een later 
nummer aan bod.

•	 We vermelden alleen labels die gebruikt worden door meer-

dere fabrikanten of distributeurs.
•	 We vermelden zowel labels waarvan de certificatie en con-

trole wettelijk geregeld is als labels waarvan de certificatie- 
en controlecriteria worden vastgelegd door de labelorgani-
satie zelf.

•	 Voor bijkomende informatie verwijzen we naar de websites 
van de labelorganisaties (zie tabel) en naar de databanken 
op www.labelinfo.be en www.observ.be.

Over deze tabel

Gezondheid

Ik kies bewust

Bevestigt dat het product een gezondere 
keuze is binnen zijn productgroep. Meer 
concreet wordt er gekeken naar verzadigd 
vet, suikers, zout en vezels.

alle www.ikkiesbewust.be

Herkomst en kwaliteit

Bekende Oorsprongs-
benaming (BOB)

De kwaliteit of de kenmerken van het pro-
duct zijn in hoofdzaak of exclusief te danken 
aan het bijzondere geografische milieu van 
de plaats van oorsprong.

alle (Belgische voor-
beelden: Hervekaas, 
Ardennerham, Pâté 
gaumais…)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Beschermde 
Geografische 
Aanduiding (BGA)

Een bijzondere kwaliteit of reputatie van het 
product kan aan de geografische oorsprong 
worden toegeschreven. Minimaal één van de 
productie-, verwerkings- of bereidingsstadia 
moet in het geografische gebied gebeuren.

alle (Belgische 
voorbeelden: 
Geraardsbergse mat-
tentaart, Brussels 
grondwitlof…)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Gegarandeerde 
Traditionele 
Specialiteit (GTS)

Benadrukt de traditionele productsamen-
stelling of productiemethode.

alle (Belgisch voor-
beeld: lambiekbier)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Streekproduct.be
Garandeert de typische samenstelling en 
bereidingswijze van een traditioneel Vlaams 
streekproduct.

alle www.streekproduct.be

Kwaliteit en voedselveiligheid

Certus
Staat voor strenge normen, controles, sanc-
ties en doorgedreven traceerbaarheid voor 
varkensvlees.

varkensvlees www.certus.be

Meesterlyck
Garandeert superieure kwaliteit voor één 
type kookham die onder verschillende bena-
mingen op de markt wordt gebracht.

varkensvlees (ham) www.meesterlyck.be

Meritus
Biedt bovenwettelijke garanties voor rund-
vlees: extra kwaliteitsnormen en extra vei-
ligheidsgaranties.

rundvlees www.meritus.be

Pastorale
Staat voor Vlaams lamsvlees van de beste 
kwaliteit.

lamsvlees www.pastorale.be

Quality Control

Maakt kenbaar dat de producent op een 
kwaliteitsvolle manier werkt en zich laat 
controleren door een  erkend en onafhanke-
lijk instituut.

alle www.qualitycontrol.be

Vegetarisch

Europees label voor 
vegetarische pro-
ducten

Garandeert dat het product geen resten van 
gedode dieren bevat.

alle www.v-label.info


