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Etikettering, informatie en consumenten
Wetgeving

Etiketten op voedingsmiddelen bezorgen producent en consument

hoofdbrekens. Het ministerie van VWS ontwierp een sterk vereenvoudigd

etiket met aanvullende informatie in een database. De belangrijkste sta-

keholders in Nederland kunnen zich er in vinden. Indien ook de overige

lidstaten zich achter de plannen scharen, zouden deze het uitgangspunt

kunnen vormen voor de te herziene etiketteringrichtlijn.

De consument, en daarmee zijn informa-
tiebehoefte, wordt steeds diverser. De
Europese Commissie en de Raad hebben
de afgelopen jaren steeds meer regelge-
ving gecreëerd, met als dieptepunt de
nieuwe (veel uitgebreidere) ingrediën-
tendeclaratie voor het attenderen op al-
lergenen. De administratieve last voor
het bedrijfsleven is enorm. Daarnaast
gaat de overheid het etiket meer en meer
zien als middel om de consument ge-
makkelijker gezonde voedingsmiddelen
te laten kiezen.
Al deze trends zorgen er voor dat produ-
centen, consumenten en overheid de eti-
kettering willen veranderen. Het ministe-
rie van VWS heeft ruim een jaar geleden
de problemen en wensen bij stakehol-
ders als het ministerie van LNV, VWA,

FNLI, CBL, Consumentenbond en Voe-
dingscentrum geïnventariseerd en is met
een aantal voorstellen gekomen. In grote
lijnen kunnen alle partijen zich vinden in
de voorstellen.

Herontwerp
Rob Dortland, directeur van de Directie
Voeding, Gezondheidsbescherming en
Preventie, van het ministerie van VWS is
projectleider. Voor hem op tafel staan vijf
blikken met Hongaarse tomatensoep van
het fancy merk Puszta. Vijf blikken omdat
het etiket in vijf stappen is herontwor-
pen. Van een gangbaar etiket tot een zeer
vergaand aangepast etiket. Bij het ont-
werp is de informatie opgesplitst in wet-
telijke verplichte informatie die belang-
rijk is voor de aankoopbeslissing (zie

kader ‘Verplichte informatie’), wettelijk
verplichte informatie die niet op het eti-
ket zelf, maar in de winkel of thuis is te
raadplegen (zie kader ‘Aanvullende ver-
plichte informatie’) en vrijwillige infor-
matie (bijvoorbeeld dierenwelzijn).
“Belangrijk uitgangspunt voor het her-
ontwerp is dat alleen strikt noodzakelijke
informatie op het etiket komt”, vertelt
Dortland. “Alle overige informatie kan de
consument via andere wegen bereiken,
bijvoorbeeld via een scanner op de win-
kelvloer, een klapper bij het MKB-bedrijf
en bij de consument thuis via internet.” 
Behalve aan de hoeveelheid informatie is
bij het herontwerp van het etiket aan-
dacht besteed aan de manier waarop de
noodzakelijke geachte informatie wordt
gepresenteerd. Zwarte tekst (nog steeds
in een zeer klein lettertype) op een witte
achtergrond is een verandering die direct
in het oog springt. Het gebruik maken
van symbolen en een vaste, gestandaar-
diseerde indeling zijn andere belangrijke
wijzigingen. De ingrediëntendeclaratie is
geminimaliseerd tot vermelding van uit-
sluitend nog de hoofdingrediënten, in
het Nederlands en in het Engels. 
De etiketten zijn ruim opgemaakt en
voorzien van symbolen voor allergenen
en alle overige onderwerpen, bijvoor-

VWS zoekt Europees draagvla

– Verkoopbenaming
– Ingrediënten/allergenen vermel-

den van de belangrijke ingrediën-
ten en allergenen (KWID-systeem
handhaven (bijvoorbeeld bij vruch-
tenyoghurt de hoeveelheid vruch-
ten vermelden)

– Houdbaarheiddatum, inclusief
bewaar- en gebruikadviezen

– Gewicht/stuks

– Productiecode
– Specifieke waarschuwing/alcohol-

gehalte
– Energie in kcal per 100 gram, even-

tueel per portie, inclusief een ver-
gelijkende hoeveelheid per dag,
mogelijk aanvullen met meer voe-
dingswaarde informatie (bijvoor-
beeld over vet) 

Verplichte informatie op het etiket

– Uitgebreide gegevens over de
gebruikte ingrediënten

– Uitgebreide gegevens over de voe-
dingswaarde

– Uitgebreide gegevens over de ver-
antwoordelijke producent, verpak-
ker, verkoper

– Gegevens over de oorsprong of
herkomst van een product indien
relevant voor de consument en
indien geclaimd

– Gegevens over een specifieke pro-
ductiewijze (bijvoorbeeld biologi-
sche landbouw of ggo) 

Aanvullende verplichte informatie op verkooppunt
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beeld voor ggo’s of het Deense Green
Key Hole-logo (in Nederland bijvoor-
beeld het Gezonde Keuze Klavertje van
Albert Heijn). Op de voorkant van de ver-
pakking van het meest vergaande heront-
worpen etiket zijn in een langwerpig witte
band onderaan het blik nog eens de
belangrijkste kenmerken met behulp van
symbolen bijeen gezet. Informatieve 
logo’s worden voorafgegaan door een i,
de allergenen door een uitroepteken (!).
Overigens zijn alle partijen tegen een
ongebreidelde groei van het aantal logo’s.

Allergenen
Wat te doen bij allergenen? De Europese
commissie schrijft voor dat 12 allergenen
verplicht op het etiket moeten worden
vermeld als deze in het betreffende voe-
dingsmiddel voorkomen. En die lijst
wordt waarschijnlijk uitgebreid. Het aan-
tal allergenen waarbij voeding een rol
speelt, is gemakkelijk uit te breiden tot
zeg 25, 30 stuks. Dortland: “Alleen als
allergenen op de wettelijk verplichte lijst
van nu nog twaalf staan, moeten ze op
het etiket worden vermeld. Als dat er der-
tig worden, hetgeen niet te hopen is, dan
moeten ze er dus allemaal op. De vraag is

lak voor vernieuwd etiket

Op etiket 3 is de vrijwillige en verplichte info van elkaar gescheiden. Bovendien is de verplichte info in een wit kader geplaatst. Dankzij de lay-
out kunnen producten gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Dit etiket voldoet nog aan de Richtlijnen 2000/13 en 2003/89, varianten 4 en 5

Op etiket 4 wordt de verplichte info gescheiden in essentiële en additionele informatie, zowel bij de
voedingswaarde- als ingrediëntendeclaratie. Bij deze laatste geldt als criterium de KWID-vereisten (in
verkoopbenaming voorkomend, opvallend op de verpakking of karakteristiek voor het product). Bij de
voedingswaarde zitten de criteria voor de bekendheid bij de consument en de behoefte om met de
geboden info tot een gezonde keuze te komen.
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of consumenten en producenten daar-
mee gebaat zijn. We willen juist minder
informatie die op een overzichtelijker
manier wordt gepresenteerd. Het gros
van de consumenten is niet in deze infor-
matie geïnteresseerd omdat zij geen al-
lergie hebben. Je zou dan kunnen over-
wegen om te volstaan met een algemeen
allergenensymbool. De allergische con-
sument die dat symbool ziet, kan bijvoor-
beeld dan via een scanner op de winkel-
vloer uitlezen welke allergenen het pro-
duct bevat.”
Producenten moeten allergenen vermel-
den als deze via kruisbesmettingen in het
product terecht zijn gekomen. Maar bij
de manier zoals zij dit nu doen, zet Dort-
land kanttekeningen. “Ook hier zou men
zich moeten beperken tot de strikt nood-
zakelijke informatie. Fabrikanten zouden
beter moeten nagaan om welke hoeveel-
heden allergenen het gaat en of de te ver-
wachten concentraties echt effect heb-
ben op de gezondheid van consumenten.
Anders zouden zij geen aanduidingen als
‘may contain’ moeten afdrukken. Je be-
perkt namelijk dan voor allergiepatiënten
sterk en onnodig het productenpakket.”
Ook aan wijzigingen van de receptuur,
een veelgehoorde klacht van allergische
consumenten, is nagedacht. “Je zou de
consument daar met een symbool op
kunnen wijzen en na verloop van tijd, als
de consument kan weten dat er een
nieuw allergeen in zit, weer van de ver-
pakking kunnen halen. Via het algemene
allergenensymbool wordt de consument
dan alsnog gewaarschuwd. Het zijn alle-
maal voorbeelden die nader moeten wor-
den onderzocht.”
Dortland wijst er op dat de Europese
Commissie dergelijke voorstellen prima
kan meenemen in de herziene etiketter-
ingrichtlijn. Zomer 2006 begint de Euro-

pese Commissie met het inventariseren
van de wensen van de lidstaten.

Stuwmeer
De vereenvoudiging van de etiketten kan
al voor minder kosten zorgen. Veel meer
effect wordt verwacht van het opsparen
van allerlei wijzigingen in regelgeving en
het aldus ontstane stuwmeer aan kleine
en grotere wijzigingen in een keer door te
voeren op de verpakking. De frequentie
kan afhangen van de hoeveelheid en het
belang van de redenen waarom wijzigin-
gen moeten worden doorgevoerd. Dort-
land: “Binnen een jaar na het besluit tot
wijziging zouden deze dan allemaal moe-
ten zijn geëffectueerd.”
Speciaal aandacht verdient ook de kleine-
re zelfstandige. “Wat is haalbaar en wat
niet, rekening houdend met wat de con-
sument wil en wat het MKB kan. Mis-
schien kunnen zij voor de aanvullende
informatie wel volstaan met een klapper.”
Met het oog op meer duidelijkheid voor
de consument en zijn angst voor additie-
ven, is het misschien te overwegen om
alle stoffen die bij de productie worden
gebruikt in de database te zetten. Er is
daarmee immers weer genoeg ruimte om
deze te kunnen vermelden. Dortland
toont zich daarvan geen voorstander.
“Ook nu geldt: het moet zinvol blijven. Je
moet de consument niet overvoeren met
informatie. Je moet onderscheid maken
tussen verplichte en vrijwillige informa-
tie. In een zeer vergaande variant geef je
bij wijze van spreken aan dat een product
E-stoffen bevat. De consument die daarin
geïnteresseerd is, kan via de scanner kij-
ken welke dat zijn en daarover meer
informatie opvragen.”

2010?
Aan het eind van het gesprek benadrukt

Dortland dat alle stakeholders de hoofd-
lijnen van het vierde ontwerp van het
nieuwe etiket hebben onderschreven als
een mogelijk toekomstige vorm. Bij de
verdere uitwerkingen zullen er best nog
meningsverschillen voorkomen. “Zaak is
echter om nu eerst draagvlak in Europa
voor onze ideeën te creëren.”
Februari volgend jaar zal Nederland
samen met Groot-Brittannië een twee-
daagse conferentie over etikettering
organiseren in Rotterdam. Groot-Brittan-
nië sluit ten aanzien van etikettering het
meest aan bij de Nederlandse ideeën. Op

de eerste dag kunnen de stakeholders
hun mening geven over de plannen. De
tweede dag zullen de vertegenwoordi-
gers van Europese overheden de verkre-
gen opinies bespreken en daarna nagaan
in hoeverre deze in de nieuwe etikette-
ringrichtlijn kunnen worden ingelast.
Dortland: “Onze conferentie geeft een
mooie voorzet voor de inventarisatieron-
de van de Commissie zomer volgend
jaar.” Hij schat dat de nieuwe etiketterin-
grichtlijn op zijn vroegst eind 2007 zal
worden afgerond. “En dat is behoorlijk
ambitieus.” Dan volgt nog goedkeuring
door het Europees Parlement en derge-
lijke waardoor fabrikanten hun voedings-
middelen op zijn vroegst in 2010 van een
nieuw, beter leesbaar en overzichtelijker
etiket kunnen voorzien. “Samen met de
aanvullende informatie uit de database
beschikt de consument dan over meer en
beter begrijpbare informatie dan nu het
geval is.” 

Hans Damman

Een symbool wijst er op dat het
product allergenen bevat

Etiket 5 is meer ter gedachtebepaling voor de verre toekomst ontworpen en maakt sterk gebruik van symbolen, ook op de voorkant van de verpakking. De
keuzes zijn louter illustratief. Op deze versie kan een vorm van signposting worden afgedrukt om de voedingswaarde (energie-inhoud, of hoeveelheid vet)
van het product samen te vatten in een symbool. De consument kan gemakkelijker een gezond product kiezen. Over deze variant bestaat geen overeen-
stemming met de stakeholders.


