
Het Europees Charter voor Kwalitatieve Bergproducten  

Het Europees Charter voor Kwalitatieve Bergproducten vertaalt de intentie van de ondertekenaars 

om bergproducten van kwaliteit te karakteriseren, te beschermen en te promoten  en zo bij te 

dragen aan duurzame ontwikkeling van de economieën van berggebieden in Europa. Het Charter is 

de verantwoordelijkheid van Euromontana, de Europese organisatie voor ontwikkeling en 

samenwerking in berggebieden. Meer informatie is bij deze organisatie beschikbaar op 

www.euromontana.org.  

Waarom een Europees Charter voor producten uit de bergen? 

1. Landbouw en voedingsindustrie spelen niet alleen een belangrijke rol in de economische en 

sociale ontwikkeling van berggebieden, maar ook in behoud en ontwikkeling van het 

gebergte erfgoed. Dit erfgoed is gekenmerkt door de rijkdom van zijn omgeving, de 

diversiteit van zijn tradities, culturen en landschappen, en door de eigenheid van zijn 

gebouwen. De activiteit van de landbouwsector draagt zelf bij aan de preventie van 

natuurcatastrofes en aan de levenskwaliteit van de Europese bevolking.  

2. Berggebieden in Europa delen moeilijkheden die voortkomen uit hun specifieke 

topografische en pedo-klimatologische omstandigheden en hun afstand tot zakelijke en 

stedelijke centra, wat de competitiviteit van landbouw en voedselproductie rechtstreeks 

beïnvloedt. Daarom is het noodzakelijk om toegevoegde waarden te ontwikkelen voor deze 

bergproducten.  

3. In en tussen de Europese lidstaten circuleren voedingsproducten die zich op een frauduleuze 

manier als bergproducten voorstellen. Het ontbreken van een definitie op nationaal niveau, 

of wanneer dergelijke definitie bestaat, het ontbreken van een consistentie tussen de 

lidstaten, moet onderzocht worden. 

4. Elk gebruik van de term “berg” of elke naar bergen refererende afbeelding  op een 

voedingsproduct, bevat een belofte  aan de consument die moet ingewilligd worden.  De 

identiteit van de bergen representeert een zeer positieve communicatie naar de consument. 

Het is de plicht van iedereen om te verzekeren dat dit beeld niet bezoedeld of misbruikt 

wordt.  

Wat is het doel van dit Charter? 

Het Charter betreffende de duurzame ontwikkeling van landbouwproducten of agrarische 

voedingsproducten uit de bergen is een hulpmiddel voor: 

- Het behoud en de ontwikkeling van de tradities, de culturen, het erfgoed, de 

omgevingskwaliteit, de innovatie, de levenskwaliteit en de economische activiteiten van de 

bergregio’s. 

- Het leveren van een duurzame bijdrage aan de economische ontwikkeling en aan de 

gebiedsinrichting van de bergregio’s.  

De ondertekenaars beschouwen dit Charter als politiek referentiekader die de fundamentele te 

bevorderen, te beschermen en te promoten principes definieert. Hun instemming is een bijdrage 

aan de herkenning van dit Charter als gemeenschappelijke referentie in Europa met betrekking 

http://www.euromontana.org/


tot kwalitatieve agrarische bergproducten en de waarde van dergelijke producten voor de 

producenten, consumenten en de maatschappij.  

Het Charter beantwoordt aan doelstellingen van economische en politieke ontwikkeling, zijnde: 

- Een betere identificatie van kwalitatieve bergproducten op de markt om namaak die 

schadelijk zou zijn voor producent en consument te vermijden, vooral in het commercieel 

gebruik van de term “berg”; en een bijdrage aan een eerlijke prijs voor alle partners in de 

betrokken consumentenketting.  

- De herkenning en promotie, op een objectieve basis, van de rol van landbouwers en 

bedrijven die ten voordele van de maatschappij produceren in de berggebieden van Europa 

en aldus de bescherming van hun belangen.  

Het Charter heeft daarom als doel de verduidelijking van  

- Het belang van ontwikkeling van alimentaire bergproducten voor de bergregio’s en voor de 

totale Europese populatie 

- De essentiële principes die bergproducten karakteriseren 

- Het type kwaliteitsproducten waarvan de ontwikkeling moet ondersteund worden 

- Het type projecten of initiatieven die moeten uitgevoerd worden 

Wat zijn de sterke ideeën van dit Charter? 

Verschillende noties van dit Charter komen voort uit reflecties die sinds 1999 gemaakt werden 

door Euromontana, of werden direct afgeleid uit de resultaten van het onderzoek dat 

Euromontana voerde over kwalitatieve agrarische voedingsproducten uit de bergen van 2002 tot 

2004 in 10 bergzones in Europa.  

- De kwaliteit van producten is onlosmakelijk verbonden met die kwaliteit van de gebieden 

waarin ze geproduceerd worden. Door de productieomstandigheden te kenmerken wil het 

Charter tussenkomen in de kwaliteit van de producten, maar ook in de harmonieuze 

integratie van de economische activiteiten in kwetsbare gebieden. Het Charter beoogt 

daarmee een grotere tevredenheid bij de consument, maar ook bij de lokale bevolking en de 

toeristen.  

- De kwaliteit van de bergproducten is verbonden met het management van productie en 

verwerking in harmonie met de lokale en natuurlijke condities en bronnen van de bergen. 

Vaak is de kwaliteit van een bergproduct ook geassocieerd met traditie, wat het product 

uniek maakt in een bepaald gebied. Die “traditionele” kwaliteit beantwoordt aan het 

Charter, maar de identificatie en bescherming hiervan op communautair niveau werd reeds 

vastgelegd in de wetten betreffende de AOP en IGP (reglement CE n°2081/92). Bovendien 

zijn deze twee hulpmiddelen niet altijd aangepast aan de verscheiden producten en/of 

ondernemingen in de bergen. Door de kwaliteit gelinkt aan een specifieke gebergteomgeving 

te erkennen wil het Charter innovatieve initiatieven bevorderen die respect tonen voor 

duurzame ontwikkeling in berggebieden en waarvan de producten een tevredenheid bij de 

consument teweeg brengen. De productie moet hier niet noodzakelijk traditioneel zijn.  

- De productie en alle verwerkingsprocessen moeten gesitueerd zijn in de berggebieden en 

moeten verbonden zijn met het grondgebied. Het is belangrijk duurzame economische 



activiteiten in berggebieden te behouden en te ontwikkelen zodat de economische en sociale 

gevolgen geïntegreerd worden. Het verplaatsen van een bepaald deel van de activiteiten 

naar rendabeler gebied schaadt het behoud van de toegevoegde waarde van de 

berggebieden. Een product die het Charter respecteert moet geproduceerd EN 

getransformeerd zijn in de bergen.  

- Een bergproduct mag gecommercialiseerd worden op lokaal, regionaal, nationaal of 

Europees niveau. Het Charter vermeld geen enkel circuit dat bevoordeeld moet worden. De 

omvang van de markt moet in overeenstemming zijn met de strategie van elk initiatief en 

elke Europese consument moet bergproducten kunnen kopen of hij nu ver of dichtbij een 

berggebied woont.  

Wat zijn de principes die bergproducten volgens dit Charter moeten respecteren?  

- De basismaterie moet uit de bergen afkomstig zijn 

- De verwerking moet gerealiseerd zijn in de bergen 

- De productie moet rekening houden met de lokale bezorgdheden betreffende duurzame 

ontwikkeling 

- De productie moet proberen om het behoud van biodiversiteit en erfgoed in de 

berggebieden  te bevorderen 

- De producenten moeten op elk moment informatietransparantie aan de consument 

garanderen 

Bestaat er een gunstige Europese context voor dit Charter? 

In 2000, op de Europese Gebergte Conventie in Trento was één van de finale punten in de 

verklaring van Euromontana “kwaliteit is de sleutel tot ontwikkeling van de Europese 

bergregio’s”. 

In 2002 gaf de Raad van Europa de aanbeveling 1575 (2002) een kwaliteitslabel te introduceren 

voor voedingsproducten afkomstig van landbouw in de bergen.  

Eveneens in 2002, tijdens de conferentie in Brussel over de Communautaire Gebergtepolitiek, 

vermeld de Europees Commissaris van Landbouw dat “het concept van kwaliteitsproducten in 

berggebieden ontwikkeld moet worden, wat het vertrouwen van de consument zal winnen en 

het mogelijk zal maken onze primaire sector te behouden. “  

Van 2002 tot 2004 werd door Euromontana een onderzoek betreffende de kwaliteit van 

bergproducten uitgevoerd samen met 13 partners uit 8 landen in Europa.  

Uiteindelijk hebben Frankrijk, Zwitserland en Italië beslist om een wetgeving uit te voeren 

betreffende het gebruik van de term “berg” voor landbouw- en voedingsproducten. Er wordt 

verwacht dat andere lidstaten zullen volgen.  

Wat zijn de voordelen voor de ondertekenaars van dit Charter? 

Wanneer je duurzame landbouw en voedsel in berggebieden verdedigd of promoot, of het jouw 

levensbron is, dan is het tekenen van het Charter zinvol, of je nu leeft in een land waar de 

wetgeving over bergproducten werd ingevoerd of niet. Door het Charter te tekenen word je 



uitgenodigd om deel te nemen aan evenementen die in dit kader georganiseerd worden en je 

blijft op de hoogte van politieke, technische en praktische vooruitgang betreffende het Charter.  

Blijft het bij dit Charter? 

Neen, het is een eerste stap die een gemeenschappelijke referentie moet vormen betreffende 

kwalitatieve agrarische voedingsproducten uit de bergen in Europa. Het is een middel om 

nationale en lokale situaties in Europa dichter bij elkaar te brengen en bergproducten verder te 

ontwikkelen volgens de gespecifieerde principes. De bergen moeten een ruimte van diversiteit 

en dynamisme voorstellen voor mannen en vrouwen die er leven en werken en voor toeristen en 

stedelingen die er komen vertoeven. Agrarische voedingsmiddelen moeten tegemoet komen aan 

dit beeld van deze ruimte en al die waarden bevatten. 

Bron: http://www.euromontana.org/themes-de-travail/produits-de-montagne/  
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