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Handboek Etikettering van levensmiddelen beschikbaar 
 
Op het etiket van een voorverpakt levensmiddel moet eerlijke en duidelijke informatie staan 
zodat de consument weet wat hij koopt en consumeert. Er zijn veel gedetailleerde regels 
voor de etikettering van levensmiddelen. Een groot deel van de regels staat in de 
Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over Voedselinformatie aan consumenten. Deze Europese 
Verordening geldt voor alle levensmiddelen die in Nederland worden verkocht. Daarnaast 
zijn er aanvullende eisen opgenomen in andere Europese en Nederlandse regelgeving.  

 
De NVWA heeft een ‘Handboek Etikettering van 
levensmiddelen, waarin per verplicht te vermelden 
onderwerp op een etiket van een voorverpakt 
levensmiddel verdere uitleg en toelichting wordt 
gegeven. Check altijd op de website van de NVWA of u 
de meeste recente versie van dit Handboek heeft. Dit 
Handboek wordt regelmatig aangepast, onder andere 
naar aanleiding van (grote) wijzigingen in de (EU) 
regelgeving.  

 

Het ‘Handboek Etikettering van levensmiddelen’ is hier op de website van de NVWA te 

vinden.  

 

Nationale Buitenlesdag di 22 sept 2020 
 

Dinsdag 22 september 2020 is de Nationale Buitenlesdag, een initiatief 

van IVN en Jantje Beton. Op de Nationale Buitenlesdag geven 

leerkrachten in heel Nederland buiten les. Een super initiatief en een 

mooie kans om je te presenteren aan het onderwijs. Want waar kan een 

buitenles nu beter plaatsvinden dan op een educatieboerderij?! Een 

school kan al meedoen als ze één les aan één groep buiten geven. 

 

Wat is de bedoeling? 

Graag willen wij zoveel mogelijk scholen naar de educatieboerderij laten komen. De 

educatieboeren die vallen onder het Platform Boerderijeducatie Nederland nodigen scholen 

in hun omgeving uit om bij hen op de boerderij te komen. Scholen zijn al over de 

Buitenlesdag geïnformeerd door de campagne van IVN en Jantje Beton. 

 

Educatieboerderij die vallen onder het Platform Boerderijeducatie Nederland zijn er speciaal 

op ingericht om schoolklassen te kunnen ontvangen en in een educatief programma te 

voorzien. Daarvoor hebben zij het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland ontvangen dat 

staat voor Kwaliteit, Veiligheid en Hygiëne.  

 

Boerderijeducatie en corona 

Bij het organiseren van een buitenlesdag op de boerderij moeten de coronaregels van de 

overheid in acht worden genomen. Zie het Nieuwsbericht Boerderijeducatie en corona voor 

meer informatie. 

 

Wil je weten welke educatieboer bij jou in de buurt schoolklassen kan ontvangen? Kijk dan 

op https://www.boerderijeducatienederland.nl/vind-een-boerderij/.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvwa.nl%2Fonderwerpen%2Fetikettering-van-levensmiddelen%2Fdocumenten%2Fconsument%2Feten-drinken-roken%2Fetikettering%2Fpublicaties%2Fhandboek-etikettering-van-levensmiddelen&data=02%7C01%7C%7Cb83c6941192049f0e8b008d7af07fcd6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637170321144499906&sdata=m1M2BCfkBm3nEZ4VuDQscvP5X%2BtY%2FO3n7%2FU9S6lSZTY%3D&reserved=0
https://www.boerderijeducatienederland.nl/corona-en-boerderijeducatie-advies-ben/
https://www.boerderijeducatienederland.nl/corona-en-boerderijeducatie-advies-ben/
https://www.boerderijeducatienederland.nl/vind-een-boerderij/
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Nieuwe website FLZ online 
 

De nieuwe website van de Federatie Landbouw en Zorg is online. De website heeft niet 

alleen een nieuw jasje gekregen, maar sluit ook beter aan bij het zoekgedrag van de 

websitebezoeker.  

 

 
 

https://www.zorgboeren.nl/

