Wageningen Business School

cursus

Etikettering
Handvatten voor een goed etiket
Cursusleiding Prof. dr. Bernd van der Meulen, Wageningen UR

Ede, 14 oktober 2011

in samenwerking met
European Institute for Food Law

Voeding en gezondheid

Introductie
De regels waaraan de etikettering van levens
middelen in Nederland moet voldoen, zijn
van een gemengd Europese en Nederlandse
oorsprong.
Dit systeem van regelgeving is niet statisch, maar verandert voortdurend. Er zijn nieuwe regels betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten op komst. Hierin worden de bestaande
regels voor etikettering en voedingswaarde-informatie geïntegreerd.
Daarnaast stelt de verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims
grenzen aan de beloften die op het etiket en in reclame mogen worden
gedaan.
Het is een continue uitdaging voor de kwaliteitsmanager, productie
manager en/of marketingmanager om de informatieverschaffing
over levensmiddelen aan te passen aan de informatiebehoefte en
aan nieuwe wettelijke eisen.

Programma
dag 1

14 oktober 2011

9.30 – 17.30
Opening
Wegwijs in een woud van regels
Harry Bremmers

Verplichte vermeldingen
Marieke Lugt

Voedings- en gezondheidsclaims:
De wetgeving in Theorie en Praktijk
Irene Scholten-Verheijen

De hoofdpunten van nieuwe Europese Verordening:
Wat gaat er veranderen
Marieke Lugt

Workshop: ‘Ontwikkel zelf een label voor een nieuw product’
Ellis van Diermen

Evaluatie en afsluiting
Borrel

De cursus behandelt
The Food Law Academy is een gezamenlijk initiatief van
Wageningen Business School en the European Institute
for Food Law
De Food Law Academy neemt u mee in de wereld waar het
levensmiddelenrecht en de voedingswetenschap bij elkaar komen.
Tijdens de één week durende summer school komen zowel juristen als
technisch opgeleide mensen bij elkaar. Deze medewerkers in – met
name – food regulatory affairs volgen een combinatie van lezingen,
workshops en expertmeetings.
De cursus Etikettering is een ander project van de Food Law
Academy. Deze ééndaagse cursus kenmerkt zich door de combinatie
van kennis en het actief toepassen de praktijk.

Wat mag nu wel en wat mag niet? Stelt u zichzelf die vraag en
wilt u meer houvast hebben? Dan kunt u in deze cursus handvatten krijgen op het terrein van de etikettering van levens
middelen.
Maar de cursus gaat verder. Naast inhoudelijke verdieping,
gaat u ook zelf aan de slag.
Docenten en professionals uit wetenschap en praktijk zorgen
voor een goede balans tussen diepgang, onderbouwing, en
praktische toepassing.
Aan het eind van de cursus zullen deelnemers basiskennis
hebben van de regelgeving die geldt op het terrein van etikettering van levensmiddelen, nutriënten en voedings- en gezondheidsclaims en kunnen dit toepassen.

Doelgroep
De cursus is gericht op kwaliteitsmanagers, regulatory affairs
managers, productiemanagers, marketingmanagers en overige
functionarissen die kennis willen maken met of hun kennis willen
uitbreiden op het terrein van Etikettering.

Docenten
Dr. mr. H.J. (Harry) Bremmers, Universitair hoofddocent
Leerstoelgroep Recht en Bestuur, Wageningen Universiteit
E. (Ellis) van Diermen, Consultant, Précon Food
Management, Bunnik
Dr. M.J. (Marieke) Lugt, Regulatory Affairs Manager, FrieslandCampina, Corporate Centre
Mr. I. (Irene) Scholten-Verheijen, European Institute for Food Law

prijs

€ 590

max. deelnemers

35

aantal dagen

1

inschrijven voor

23 september 2011

www.wbs.wur.nl

Informatie

Inschrijven

–	De cursus vindt plaats in Congrescentrum De Reehorst.
–	De cursuskosten bedragen € 590,- p.p. (incl. syllabi, koffie/thee
en lunch.
–	De inschrijftermijn van de cursus eindigt op 23 september 2011.
Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u verdere informatie over
de cursus.
–	Aan de cursus kunnen maximaal 35 personen deelnemen.
–	Eenmaal gedane inschrijving kan alleen schriftelijk worden
geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor
aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 50,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Indien binnen twee
weken voor aanvang wordt geannuleerd, worden de volledige
cursuskosten in rekening gebracht.

–	Telefonisch bij het secretariaat van WBS op 0317-484093
–	Online via het formulier op www.wbs.wur.nl
–	Per email: info.wbs@wur.nl

Nadere inlichtingen:
Wageningen Business School

Gerrianne Jansen

– Kwaliteitsmanagement in de Voedselketen
– Food Law Academy (summer school)
– EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

Op alle activiteiten van Wageningen Business School zijn de Algemene
Voorwaarden van Wageningen UR van toepassing. Deze voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland-Midden te
Arnhem. Naast deze Algemene Voorwaarden is een aantal aanvullende
Wageningen Business School voorwaarden van toepassing. U vindt
deze voorwaarden op www.wbs.wur.nl.

Postbus 226
6700 AE Wageningen

Gerelateerde cursussen
Voeding en gezondheid

Voorwaarden

T 0317-487602
F 0317-426547

E info.wbs@wur.nl
I www.wbs.wur.nl

