Standpunt NVG over ingrediëntenclaims op producten
Complete huisdiervoeding bevat alle voedingsstoffen die een huisdier nodig heeft voor
een gezond dagelijks leven. Deze voedingsstoffen zijn afkomstig van plantaardige en/of
dierlijke grondstoffen.
De etiketten op huisdiervoeding moeten voldoen aan de geldende Europese wetgeving.
Het is wettelijk vereist dat het etiket specifieke informatie bevat zoals bijvoorbeeld een
ingrediëntenlijst. Daarnaast heeft de Europese koepelorganisatie FEDIAF de “Richtlijn
goede praktijk voor etiketteren” opgesteld. Deze richtlijn wordt door alle NVG leden
toegepast en waarborgt een geharmoniseerde interpretatie en consistente
consumenteninformatie.
Om smaakvariaties aan te duiden, zoals bijvoorbeeld “met kip”, is in deze richtlijn
vastgesteld dat er minimaal 4% kip in het product moet zitten. Om te voldoen aan de
voedingsbehoefte van het huisdier, bevat de voeding altijd een hoger percentage aan
dierlijke en/of plantaardige eiwitten, dan deze norm voor smaakvariaties voorschrijft. Dit
kan dus een hoger percentage kip zijn, maar dit kunnen ook andere ingrediënten zijn. Als
de aanwezigheid van een ingrediënt op het etiket benadrukt wordt, in bewoording (zoals
‘met kip’), of afbeelding, dan is het percentage van het genoemde/afgebeelde ingrediënt
terug te vinden in de ingrediëntenlijst. In deze wettelijk verplichte ingrediëntenlijst
worden de ingrediënten vermeld op volgorde van gewicht; het ingrediënt dat het meest
voorkomt in het product, wordt als eerste genoemd. In de ingrediëntenlijst kunnen ook
wettelijk vastgestelde categorieën worden vermeld, zoals bijvoorbeeld de categorie
‘granen’, of ‘vlees en dierlijke bijproducten’.
Kortom:

•
•
•
•

•

Iedere producent van (industrieel geproduceerde) huisdiervoeding moet voldoen aan
de wettelijke vereisten vanuit de Europese regelgeving;
Iedere producent is verplicht de aanwezige (categorie van) ingrediënten te
vermelden op het etiket;
Op basis van de Europese regelgeving mag een ingrediënt als smaakvariatie worden
aangeduid (bijv. “met kip”) als in de ingrediëntenlijst het percentage van dit
ingrediënt genoemd is;
Op basis van de door de sector vastgelegde Europese richtlijnen mag een ingrediënt
als smaakvariatie worden aangeduid (bijv. “met kip”) als er tenminste 4% van dit
ingrediënt in het product aanwezig is. Daarnaast mag “rijk aan” worden geclaimd
indien er tenminste 14% van dit ingrediënt in het product aanwezig is;
De van toepassing zijnde Europese wetgeving wordt in Nederland gecontroleerd door
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Meer informatie over huisdiervoeding en de etiketten op huisdiervoeding, kunt u vinden
op: https://www.nvg-diervoeding.nl/over-huisdiervoeding/factsheets/
In algemene zin vindt de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) het
belangrijk dat er feitelijk juiste informatie beschikbaar is over de productiewijze van
huisdiervoeding voor de Nederlandse markt. De NVG staat voor een verantwoorde sector,
die voldoet aan de hoogste hygiëne, veiligheids- en kwaliteitsnormen. De leden van NVG
committeren zich aan de geldende wet- en regelgeving en FEDIAF codes. Zij produceren
hoogwaardige huisdiervoeding die een zeer belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid
en het welzijn van onze huisdieren.
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