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US Market

9.8 m. km²

3.8 m. sq mi

326 m. consumers

EU Single Market

4.9 m. km2

1.9 m. sq mi

500 m. consumers



Amerikaanse wetgeving

Govinfo.gov
Ecfr.gov



Wetgeving labelling EU - VS

• Producten met labels volgens EU wetgeving kunnen 
niet geëxporteerd worden naar de VS

• Combinatie van wetgevingen niet mogelijk

• Label of etiketinformatie dient te worden aangepast 
aan regelgeving VS.



Belangrijke verschillen labelling EU - VS

• Houdbaarheidsdatum (bijv. 12/11/2018)

- EU: 12 november 

- VS: 11 december

• Vermelding houdbaarheid

- EU: minimaal 1x (bijv. ‘ten minste houdbaar tot’)
- VS: afkorting volstaat (BBD)



Eenheden 



Belangrijke verschillen labelling EU - VS

• Additieven

- EU: E-nummers

- VS: andere additieven, andere benamingen (bijv. 
kleurstoffen)



Additieven declaratie



Aroma’s 

• Natural flavors

• Artificial flavors

of 

• synthetic flavors



Claims

• Voedings en/of 
gezondheidsclaims

- Altijd verwijzing per 
serving of per RI 

- Gezondheidsclaims   
in relatie met 
ziektebeeld



Allergenen

• EU: 14 allergenen

• VS: 8 allergenen

• Andere allergenen 
– Kokosnoot

• May contain



Nutritional facts

• Opmaak tabel

- Grootte lettertype

- Dikte/afstanden belijning

- Punten i.p.v. komma’s

• Nutriënten

- Trans fat en sodium

• Per serving Size

- EU: enkel in een aantal 
gevallen verplicht

• Andere RI waardes



Nutritional facts

• Added sugars

• Calories from fat removed

• Realistische serving sizes

• Potassium & vitamin D

• Kleiner etiket 

• Andere RI waardes



Nutritional facts
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Questions



Contact details

KTBA Compliance Group

Horst 12

5171 RA Kaatsheuvel 

The Netherlands

info@ktba.com

+31 (0)416 348910


