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1. Korte uitleg 
 

De FIC wetgeving wordt uitgerold in 2 verschillende stappen en datums. De stappen houden in dat de 
etiketering van voorverpakte producten, meer gedetailleerd wordt omtrent de ingredienten, 
alergenen en voedingswaarden. Daar dit toch een ingrijpende aanpassing is voor de bedrijven, wordt 
deze Europese Wetgeving uitgevoerd in 2 stappen. 

2. Stappenplan 
 

STAP 1: Ingredientenlijst vanaf 13/12/2014 

De deadline voor de eerste stap is 13/12/2014. Vanaf dan moeten alle artikels beschikken over een 
ingredienten opsomming op je etiket. De allergenen moeten hierbij ook onderscheidend aangeduid 
worden. 

Deze etiketering heeft uiteraard ook nog extra verplichtingen, we sommen alvast de voornaamste 
even op: 

 Afdrukwijze van ingredienten 
 Afdrukwijze van alergenen (anders dan de ingredienten) 
 meer info vindt u terug op pagina 5 

 
STAP 2: Voedingswaarden vanaf 13/12/2016 

De deadline voor de volgende stap is 13/12/2016. Vanaf dan moeten alle artikels beschikken over 
voedingswaarden op etiket per referentie eenheid. 

 

Dit brengt per weegschaal / verpakker toch enkele aanpassingen met zich mee. 
Niet alle weegschalen / verpakkers kunnen compatibel gemaakt worden aan deze nieuwe wetgeving. 
We sommen hieronder alvast onze toestellen op die wel en niet ondersteund worden. 
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3. Compatibiliteit 
 

Toestel FIC ondersteuning Opmerkingen 
SM-25  Geen Ondersteuning   
SM-30  Geen Ondersteuning   
SM-60  Geen Ondersteuning   
SM-70  Geen Ondersteuning   
SM-80  Geen Ondersteuning   
SM-300  Geen Ondersteuning   
SM-500 V2  Geen Ondersteuning   
SM-500ColorLCD  Geen Ondersteuning   
SM-500 MK4 Ondersteuning vanaf versie 29.532 QC  
SM-880 Ondersteuning vanaf versie 2.9.3-8-p30   
   
SM-5100 V1.0X  Ondersteuning   

SM-5100 V2.XX Ondersteuning Beperkte ondersteuning  
Enkel ingrediënten in plu; met 
maximaal 16 regels van 49 karakters  
Enkel SpecialMessages in plu; met 
maximaal 16 regels van 49 karakters  
Geen Ingrediënt Library 
ondersteuning  
Geen Special Message Library 
ondersteuning  
Geen PLU-tekst ondersteuning  

SM-5500 Ondersteuning vanaf versie X.31.31-19-6-p5-DEC1   
DP-90/DPS-90  Geen Ondersteuning   
3600-reeks met 2Mb  
  

Ondersteuning  Te beperkt geheugen.  
Afdrukken van het tweede etiket is 
NIET mogelijk  

3600-reeks met 4Mb Ondersteuning  Automatische Applicator vervalt bij 
het afdrukken 2 etiketten.  
Handmatig aanbrengen van de 
etiketten noodzakelijk.  

AW4600AT  
met onder-printer  

Ondersteuning vanaf versie Unified 00514-0030 
(1-0P0) 4.00(2.11)  

Beperking onder-printer linker 
uitvoer.  
Etiket max. Br.60 x L.55 mm  

AW4600 eAT  
met onder-printer  

Ondersteuning vanaf versie Unified 00514-0030 
(1-0P0) 4.00(2.11) 

Beperking rechter uitvoer.  
Etiket max. Br.80 x L.60 mm  

AW4600 eAT  
met onder-printer  

Ondersteuning vanaf versie Unified 00514-0030 
(1-0P0) 4.00(2.11) 

Beperking linker uitvoer.  
Etiket Br.60 x L.55 mm is OK.  
Etiket max. Br.80 x L.60 mm alleen 
mogelijk vanaf serienummer 
13165789  

AW4600 eAT  
Zonder onder-printer  

Ondersteuning vanaf versie Unified 00514-0030 
(1-0P0) 4.00(2.11) 

Automatische Applicator vervalt bij 
het afdrukken 2 etiketten.  
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4. Mogelijkheden 
 

De ingredienten en allergenen kunnen geprogrammeerd en onderhouden worden op de weegschaal 
/ inpakker zelf of via WinDIGI. 

We raden u uiteraard aan om dit te beheren met WinDIGI. Dit geeft u het voordeel om alle 
ingredienten, alergenen en voedingswaarden éénmaal in te geven in WinDIGI. 

Vervolgens kan je kiezen naar welke toestellen je de ingevoerde gegevens wenst te zenden. 

Via WinDIGI kan u al deze gegevens voor alle weegschalen en inpakkers centraal beheren, bijkomend 
kan u ook de nodige backups maken, zodat uw bestanden veilig bewaard worden. 

 

4.1 WinDIGI 
 

U moet zeker over versie 2.11 of hoger van WinDIGI beschikken, om hiermee aan de slag te kunnen. 
Indien u toch verder vragen heeft of u wenst één van onze techniekers ter plaatse, om dit voor u in 
orde te maken, dan kan u steeds contact opnemen met onze vertegenwoordigers. Ze komen graag 
ter plaatse om u meer uitleg te geven en de mogelijkheden met u te bespreken. 

 

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen:   

Philip Segaert  p.segaert@digi.eu  0475 / 753 536 
 

Antwerpen, Limburg, Brussel, Vlaams-Brabant:  

Carl Onghena  c.onghena@digi.eu  0475 / 712 054 
 

Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg, Waals-Brabant:  

Tony Lomma  t.lomma@digi.eu  0475 / 712 058  
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5. Meer informatie 
 

We verwijzen u graag naar onze website voor meer uitleg omtrent de FIC wetgeving  met behulp van 
een powerpoint presentatie: 

 www.digi.eu/fic 

U kan alsook de documenten die de Belgische overheid gepubliceerd heeft bekijken: 

 http://economie.fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20140513_session_d_information_f
ic_reglement_etiquetage.jsp 

 


