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Marktactueel

‘Verplichte etikettering van ingrediënten op 
de voorkant van de verpakking helpt consu-
menten een bewuste keuze te maken.’

a)  Eens. Consumenten kunnen zo 
een goede afweging maken.

b)  Oneens. Consumenten letten 
totaal niet op wat er in een pro-
duct zit.

c)  Deels eens. Het kan consumenten 
helpen, maar kan ook misleidend 
zijn als het bijvoorbeeld gaat over de hoeveelheid vet per 
100 gram product. 

d)  Anders, namelijk …

Marcel van Beusekom, woordvoerder Consumentenbond, 
kiest a.
“Consumenten hebben het recht op eerlijke en duidelijke 
informatie. Prominente informatie op de voorkant van de 
verpakking is essentieel. De fabrikanten hebben de neiging 
om belangrijke informatie over verzadigd vet en zout, als 
het al wordt vermeld, weg te moffelen in kleine lettertjes 
op de achterkant. De informatie moet ook per 100 gram 
worden vermeld om te kunnen vergelijken. Om de getallen 
te kunnen interpreteren en het mogelijk te maken in één 
oogopslag de vergelijking te maken, is het verkeerslicht
systeem een uitkomst. We hopen dat het Europees Parlement 
dit alsnog aan de voorstellen zal toevoegen. De dagelijkse 
voedingsrichtlijn met onbegrijpelijke percentages en soms 
misleidende portiegroottes is dan overbodig.”
 
Esther de Lange, Europarlementariër CDA, kiest d.
“De informatie op etiketten moet duidelijk en leesbaar zijn. 
Bovendien dient deze zich te beperken tot de belangrijkste 
kenmerken van een product die voor de gezondheid van de 
consument van belang zijn: energie, bepaalde nutriënten en 
allergenen. Wat mij zorgen baart is de tendens bij bepaalde 
delen van het Europees Parlement om zoveel mogelijk 
informatie op het etiket te willen vermelden. Verplichte 
herkomst etikettering is prima voor erkende streekproducten, 
maar het idee om op elk yoghurtpotje de herkomst van de 
melk te vermelden gaat te ver. Haal je de grondstof bijvoor
beeld uit verschillende lidstaten, dan zou je steeds verschil
lende labels moeten drukken. Het zadelt producenten op 
met onnodige administratieve lasten en het belemmert een 
exportland als het onze om zijn sterke positie te behouden. 
De aanname van deze vergaande ideeën rond herkomst
etikettering was voor mij een reden om tegen de parle
mentspositie in de huidige vorm te stemmen.”
 
Kwaliteitsmanager Ruud van den Burg van Fano Fine Foods 
vindt c de beste optie.
“Het is in feite nog erger, het wordt zelfs verplicht gesteld 
deze info per 100 gram aan te geven en niet per portie. Het 
wordt de lidstaten toegelaten aanvullende regels op te stel
len, i.p.v. één integrale EUverordening. Verder zal voor de 
producenten een herkomstlabelling voor samengestelde 
producten een administratieve bende worden. Positief: geen 
verplichte vermelding van de stoplichten, echter door moge
lijke nationale regelgeving kan dit alsnog per land verschil
len.”

Ook reageren op onze volgende stelling? 
Ga naar www.vmt.nl button stelling

Stelling

‘Geen verkeerslichtsysteem 
op etiketten’ 
Fabrikanten vermelden het percentage zout, suiker en verzadigd 
vet in de toekomst verplicht op de voorkant van een voedingsmid-
del. Maar een verkeerslichtsysteem met rood, oranje en groen is 
niet nodig.
Dat bepaalde de Europarlementscommissie voor gezondheid 16 
maart. De commissie stemde over nieuwe regels voor etikettering. 
Een overgrote meerderheid stemde voor het systeem waarbij per-
centages op de voorkant van een product komen.
Consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, 
pleitten voor het verkeerslichtsysteem, omdat dan in een oogop-
slag duidelijk is of er veel of weinig van een voedingsstof in het 
product zit.
SP-Europarlementslid Kartika Liotard vindt het jammer dat er 
niet voor het verkeerslichtsysteem is gekozen: “Het is een simpel 
systeem waar de consumentenbonden om vragen. We kunnen 
beter luisteren naar de consument dan naar de industrie.”
Maar PvdA-Europarlementslid Judith Merkies vindt de rode, oranje 
of groene kleuren bij voedingsinformatie te betuttelend. Ze stemde 
tegen, net al Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Esther de Lange 
(CDA).
Het parlement stemde wel voor een SP-idee dat EU-landen het 
kleurensysteem vrijwillig mogen toestaan: dat gebeurt al in Enge-
land en Zweden.
Bepaalde verpakkingen moeten verder verplicht het land van her-
komst van de ingrediënten vermelden, vindt de parlementscom-
missie. 
De stemming in de parlementscommissie geeft de richting aan voor 
de stemming in het voltallige Europarlement over enkele maanden. 
De stemming over bepaalde onderdelen kan anders uitvallen dan 
die van 16 maart. Daarna moet een compromis worden gevonden 
met de gezamenlijke EU-landen.
• www.ec.europa.eu

Transvet
Vervanging van transvetzuren 
door stearinezuur heeft een 
gunstig effect op choles-
terolwaarden ten opzichte van 
andere verzadigde vetzuren. 
Deze conclusie publiceerden 
Amerikaanse onderzoekers in 
het januarinummer van Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition. 
De onderzoekers vergeleken 
de effecten van het gebruik van 
stearinezuur in vergelijking met 
transvetzuren, andere verza-
digde vetzuren en onverzadigde 
vetzuren op het risico op hart- 
en vaatziekten.
• www.ajcn.org

Dikke drinkers
Uit twee studies bij 
meer dan een mil-
joen Britten blijkt 
dat de combinatie 
van overgewicht 
en alcohol de kans 
op levercirrose en 
andere leverziektes 
vergroot. Bij obese 
vrouwen die meer 
dan een glas wijn 
per dag drinken 
is de kans op een 
leverziekte bijna 
verdubbeld ver-
geleken met andere vrouwen. 
Volgens de onderzoekers is het 
verstandig om de veilige alco-
holinname voor mensen met 
overgewicht te heroverwegen.
• www.bmj.com


