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Etikettering, informatie en consumenten
Omslagartikel

Aan tafel: Jan Droogh (manager Levensmiddelenwetgeving en
voedselveiligheid, FNLI), Geraldine Huijssoon (campagneleider
Consumentenbond), Lysanne van der Lem (beleidsmedewerker
ministerie VWS), Marc Jansen (hoofd Consument en kwaliteit,
CBL), Louis van Nieuwland (specialist Voedselveiligheid en 
-productie, Voedingscentrum) en gespreksleider Hans Dam-
man (redacteur, VMT). Aan de hand van zeven stellingen werd
deze experts gevraagd hun visie op de ontwikkelingen rond eti-
kettering uit de doeken te doen.

‘Consumenten zijn niet geïnteresseerd in informatie op eti-
ketten’
De openingsstelling is een inkopper. Veel te kort door de bocht,
dus goed voor de nodige repliek. Jansen: “Etiketten zijn soms
vervuild met informatie waar de consument niets mee kan,
maar men is wel degelijk geïnteresseerd. De consument kijkt
vooral naar houdbaarheid, hoe je het product klaar moet ma-
ken en aanbiedingen.”
Van der Lem: “Probleem is wél dat driekwart van de mensen de
informatie niet kan lezen, dan bedoel ik vooral de verplichte
informatie. De consument wil alle informatie simpel gepresen-
teerd op een leesbaar etiket.”

Ook Van Nieuwland concludeert uit vragen aan het Voedings-
centrum dat consumenten hunkeren naar toegankelijke infor-
matie: “Hier ligt een grote kans om mensen met etiketten beter
te informeren. Nu is het een zoekplaatje. De inhoud is te veel
bepaald door beleidsmakers en deskundigen! Verspreide infor-
matie met weinig uniformiteit. Terwijl een etiket vooral belang-
rijk is bij de aankoop. Dan wil je snel weten hoeveel calorieën er
bijvoorbeeld in zitten.”
Aan die snelle informatiefunctie schort het inderdaad, consta-
teert Huijssoon. “Neem gezond ogende producten. Die verko-
pen goed, maar het etiket biedt nu onvoldoende houvast om
écht gezonde keuzes te kunnen maken.”

‘Meertaligheid en onduidelijke print maken het etiket er niet
leesbaarder op’
In een internationaliserende markt maken producenten een
efficiencyslag door de etikettering in een x-aantal talen op te
stellen. Dit kan leiden tot een overkill aan informatie en onlees-
baarheid door steeds kleinere lettertjes. Maar is die ontwikke-
ling wel terug te draaien? “Al die talen eraf? Nee! Je kunt van
een fabrikant niet verwachten dat hij voor elk land een andere
verpakking gaat gebruiken. Aan de andere kant schiet de con-
sument niets op met een etiket in vijf of meer talen. We moeten
een middenweg vinden,” vindt Van der Lem.
Droogh denkt dat het talenprobleem wel meevalt. “Die kleine

lettertjes zijn niet zozeer het gevolg van meertaligheid, er moet
gewoon nogal wat op een etiket staan. Zeker als je een klein
product hebt en je ook alle voedingswaarde-informatie kwijt
moet. Terwijl keer op keer uit alle onderzoeken blijkt dat de
consument maar in beperkt aantal zaken van het etiket geïnte-
resseerd is.”
Huijssoon werpt tegen dat die desinteresse wel eens een ande-
re oorzaak kan hebben. “Er is in Nederland en omringende lan-
den onderzoek gedaan waaruit blijkt dat consumenten geïnte-
resseerd zijn in voeding en voedingswaarde, maar vanwege de
onduidelijke etikettering te veel op de voorzijde van de verpak-
king letten. De marketing dus. Dat kan mensen op het verkeer-
de been zetten!” 
Sommige etiketten verdienen geen schoonheidsprijs. Bijvoor-
beeld door gebrek aan contrast. Van der Lem: “De meeste be-
drijven hebben de zaken goed op orde. Maar soms heb ik het
idee dat het expres wordt gedaan, vooral door de cowboys in de
markt.”
Van Nieuwland: “Sommige fabrikanten maken er inderdaad een
potje van.”
Van der Lem: “Ik ben geen voorstander van alles tot in de details
regelen, maar die cowboys zou je toch aan moeten pakken.”
Droogh: “Je denkt toch zeker niet dat ik ga zeggen ja, dat doen
we. We zitten aan de ene kant met een heleboel etiketteringre-
gels vanuit Brussel en aan de andere kant met marketingjon-
gens die efficiënt willen produceren en reclame willen maken.
Je kunt hoog of laag springen, maar marketing zal mede dat eti-
ket bepalen. Het initiatief waar VWS mee bezig is, het project
voor vereenvoudigde etikettering, daar kom je verder mee. Er
moet gewoon een aantal essentiële zaken op dat etiket staan.
Daar zijn we het allemaal over eens. Mensen die meer willen
weten over zaken die er niet op staan, kunnen straks elders te-
recht.”
Jansen. “En laten we vooral ruimte voor creativiteit laten. Dus
geen vierkante etiketten met zwarte letters.”

‘Misleidende claims moeten hard worden aangepakt’
De fabrikant laat met claims als ‘0% vet’ zijn product mooier lij-
ken dan het is. Consumenten kunnen zo een verkeerde indruk
krijgen over de werkelijke (voedings)waarde. “Er zijn nog steeds
te veel misleidende claims,” stelt Van der Lem. “Deze yoghurt
hier op tafel met 0% vet is een lastige. Dat zo’n product veel sui-
ker bevat, wordt er niet opgezet.”
Van Nieuwland wijst er op dat er wel progressie is geboekt. “Een
claim als ‘light’ is al enigszins aan regels gebonden. Maar je moet
er een goede voedingswaardedeclaratie naast zetten om een kreet
te verduidelijken. De bewijslast dat er misleid wordt, ligt nu bij de
VWA. Dat is onhandig. In grijze gebieden zal de VWA het niet aan-
pakken. Toetsing vooraf zou beter zijn, waarbij je de vraag moet
stellen: Is dit zinnige informatie of wordt de consument misleid?”

Zorg dat het etiket weer écht eigendom wordt van de consument. Het kan transpa-
ranter en consumentgerichter, zeker nu VWS een nieuw voorbeeldetiket heeft ont-
wikkeld waaraan een digitale database gekoppeld kan worden voor aanvullende in-
formatie. Dat positieve geluid klonk door tijdens een rondetafelgesprek met verte-
genwoordigers vanuit overheid, consumenten en bedrijfsleven dat VMT op 23
november organiseerde in het Haagse Eetcafé Zinnig.

‘Geen vierkante etiketten met zwarte letters’
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Rondetafel ziet nieuw VWS-etiket met digitale koppeling zitten

‘Geef het etiket terug

aan de consument’
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Deelnemers aan de rondetafeldiscussie die VMT op 23
november organiseerde. Beginnend linksboven met
de klok mee: gespreksleider Hans Damman (VMT),
Lysanne van der Lem (VWS), Louis van Nieuwland
(Voedingscentrum), Marc Jansen (CBL), Jan Droogh
(FNLI), Simone Leensen (VWS) en Geraldine Huijssoon
(Consumentenbond).
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Dit gaat Jansen veel te ver. “Straks moet je nog de kleur van je
etiket gaan verantwoorden! Wij zijn tegen verregaande wetge-
ving om het af te dwingen. Supermarkten zijn al goed bezig met
de eigen merken vanwege het Convenant Overgewicht. Huis-
merken declareren al de voedingswaarde per honderd gram
product. We willen ook dat alle fabrikanten dat gaan doen.”
Hierop zegt Droogh: “De FNLI is voorstander van het verstrek-
ken van voedingswaarde-informatie via het etiket of op andere
wijze. Overigens staat op veel producten al een voedingswaar-
dedeclaratie.”

‘Een goed etiket geeft in een oogopslag ‘alle’ informatie’
Het ideale etiket verstrekt heldere en eenduidige basisinforma-
tie aan de consument. De aanwezigen vinden dat het huidige
etiket dit ideaal niet belichaamt. Verbetering moet komen van
de herziene, Europese etiketteringregelgeving waarin mogelijk

ook voedingskundige informatie in wordt meegenomen. Van
der Lem: “De politiek regeert. Je merkt nog steeds dat de etiket-
teringwetgeving een oneerbiedig lapmiddel is. Geschillen over
herkomst worden opgelost door er het land van oorsprong op te
zetten.”
Jansen: “Klopt, het etiket wordt misbruikt. Denk aan de etiket-

tering rundvlees met afkortingen van vier landen waar het van-
daan zou komen. Dat is voedselveiligheidinformatie. Dat moet
je niet willen.” 
De Europese consensuspolitiek leidt op etikettenniveau tot
compromissen tussen ambtenaren, wat het er voor consumen-
ten niet duidelijker op maakt. Jansen ervaart de regelgeving als
te dwingend en verwijst naar de allergenendeclaratie. “Doorge-
schoten”, meent hij en Van Nieuwland valt hem bij. “Neem die

afschaffing van de 25%-regeling. Het basisidee mag dan goed
zijn, we zitten nu met een etiket waarop een oeverloze hoeveel-
heid informatie staat.”
Jansen: “En de overheid informeert niet waarom er nu plotse-
ling op een pot bietjes moet staan dat die gluten bevatten die
dienen als drager voor kleurstoffen.”
Maar de boel te vrij laten, ziet de consumentenbond ook niet
zitten. Huijssoon: “Als we de industrie zijn gang laten gaan ko-
men er alleen nog claims als ‘0% vet’ op het product te staan.
Zo moet het nu juist niet. Met duidelijke en eerlijke informatie
aan consument kun je veel goed doen. Het is echt een gemiste
kans als je het verkeerd aanpakt.”
Droogh: “Wij hebben in onze reclamecode opgenomen dat een
claim binnen een bepaalde productgroep wel relevant moet
zijn. Dus geen ‘0% vet’ bij drop.” 

‘Helderheid voor alles. Het nieuwe etiket van VWS moet daar-
om worden ingevoerd’
Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het VWS-etiket waar-
aan digitale informatie kan worden gekoppeld de consument
beter voorlicht. Het prototype is inmiddels doorontwikkeld. De-
ze vijfde versie is een experimenteel etiket dat handvatten geeft
om in Europa met symbolen tot meer uniformiteit en duidelijk-
heid te komen. Van Nieuwland: “Het idee is enorm goed. En het
aardige is dat alle partijen zich erin [het prototype, red.] kun-
nen vinden. Zo kom je op gemeenschappelijk gedragen nieuwe
ideeën. Wel moet je informatie, die je op het etiket weglaat,
toegankelijk houden voor de consument.”
Huijssoon: “Die moet je dus bij het schap kunnen vinden.”
Van Lem vult aan: “Maar het is ook niet de bedoeling de volledi-
ge verantwoordelijkheid bij de supermarkt te leggen.”
Jansen ziet de bui al hangen dat de levensmiddelenhandel 
straks voor de complete organisatie moet gaan opdraaien. “We

Lysanne van der Lem: “Die cowboys zou je toch aan moeten
pakken.”

Geraldine Huijssoon: “Etiket biedt nu onvoldoende houvast om
écht gezonde keuzes te kunnen maken.”

Marc Jansen: “We gaan richting digi
naar de consument.”

‘Het etiket wordt misbruikt’
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halen heel veel informatie weg van het etiket en eisen vervol-
gens dat het in de winkel beschikbaar komt. Dat gaan we niet
een, twee, drie realiseren.”
Wel kan met nieuwe technologie, zoals ‘blue tooth’, de digitali-
seringslag makkelijker gemaakt worden. “Je pakt het product uit
het schap en je krijgt automatisch informatie via je mobieltje.”

‘Een database vervreemdt de consument nog meer van de
productinformatie’
Op deze stelling klinkt een unaniem ‘niet eens’. Een goede da-
tabase maakt informatie juist op een simpele manier toeganke-
lijk. Droogh: “Met een mobieltje kun je draadloze toegang krij-
gen tot de database of via scanners in de winkel. Dat is een pri-
ma idee, al zitten er nog technische haken en ogen aan.”
Handige extra’s en gimmicks, maar hoe is de privacy geregeld
met zo’n databasekoppeling? Huijssoon: “Ik moet er niet aan

denken dat zodra mensen een product uit het schap pakken dit
direct gekoppeld wordt aan andere gegevens die via de klanten-
kaart of bankpas bekend zijn. Voor je het weet trek je een hele
beerput aan risico’s open met zo’n database.” 
Een database is een verlengstuk van het etiket. Iedereen vindt dat
essentiële basisinformatie op het etiket moet blijven staan. Vraag
is alleen welke? Droogh: “Naam, allergenen, KWID [Kwantita-
tieve Ingrediënten Declaratie, red.], netto hoeveelheid, houd-
baarheidsdatum, partijcode, de producent, essentiële voe-
dingsstoffen en zoetstoffen moeten op het etiket blijven.”
Van Nieuwland: “De discussie gaat over de details. Welke ingre-
diënten houd je over op het etiket? Daar zijn we nog niet uit.”

‘VWS, FNLI en CBL dienen evenveel aan de financiering van de
centrale database bij te dragen’
De partijen hebben een gemeenschappelijk belang, dus zouden
ze evenredig in de buidel moeten tasten. Droogh: “Nee, het is

een verantwoordelijkheid van verkoper en producent. Die bren-
gen het op de markt. Een aantal grote fabrikanten wil wel, maar
overtuig de bulk van de MKB maar eens van de noodzaak. De
start kost nogal wat geld. Hoe krijgen we ze door de bocht?”

Jansen: “Voor retailers ligt het nog moeilijker. Die hebben dui-
zenden huismerkartikelen.
”VWS zou een startsubsidie kunnen geven,” oppert Droogh.
“Zo’n subsidie is een druppel op een gloeiende plaat,” meent
Van der Lem. “De meerwaarde van ons als overheid is om de
Nederlandse wensen in Europa kenbaar te maken en liefst
doorgevoerd te krijgen. Hier zijn alle partijen het al over eens.”
Over welke investeringen gaat het eigenlijk? Jansen: “In een

gemiddelde winkel van duizend vierkante meter moet je ideali-
ter dertig monitoren neerhangen en scanfaciliteiten aanbieden.
Dan praat je over enorme investeringen. Tientallen miljoenen
euro’s.”
Droogh: “Jullie hikken daar tegen aan, dat kan ik me voorstel-
len. Maar als het via blue tooth kan lopen, is het weer een ander
verhaal. Iedereen heeft een mobieltje.”
Ook de database moet in stand gehouden worden en de gege-
vens moeten kloppen. Nog een kostenpost. Maar de toon is
gezet. Die database gaat er wel komen, al kan het nog even
duren voor alles vlekkeloos werkt. Jansen: “We gaan richting
digitalisering van informatie naar de consument. Dan kun je
veel meer informatie ontsluiten.” 

Hans Damman en Vincent Hentzepeter

ting digitalisering van informatie Jan Droogh: “Marketing zal mede dat etiket bepalen.” Louis van Nieuwland: “Grote kans om mensen met etiketten
beter te informeren.”

‘Met een mobieltje kun je draadloze toegang
krijgen tot de database


