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Wetgeving & Toezicht 

De Europese Commissie (EC) wil met 
haar voorstel voor een ‘Verordening voor 
Voedselinformatie voor de Consument’ 
alle bestaande richtlijnen met etikette-
ringvoorschriften samenbrengen in één 
verordening. De levensmiddelenindustrie 
juicht deze harmonisering toe, maar 
vindt het een gemiste kans dat de Com-
missie de regelgeving tegelijkertijd niet 
heeft vereenvoudigd.
Het Europees Parlement (EP) stemde op 
16 juni voor het eerst over de etikette-

ringsverordening zoals het voorstel vaak 
wordt genoemd. Pas na het verschijnen 
van het officiële verslag van de stem-
ming omstreeks medio juli zal duidelijk 
worden wat het Parlement precies wil; 
een aantal amendementen zijn namelijk 
tegenstrijdig en ook is soms onduidelijk 

wat het Parlement onder bepaalde termi-
nologie verstaat.

Herkomstetikettering
Het Parlement heeft zich uitgesproken 
vóór herkomstetikettering. De bestaande 
verplichte herkomstaanduiding voor 
(vers) vlees, groente en fruit moet vol-
gens het Parlement fors worden uitge-
breid. Met name bij zuivelproducten, 
pluimvee, en andere producten met één 
ingrediënt (bijvoorbeeld tomatenpuree) 
zou de herkomst moeten worden ver-
meld. Ook zou de herkomst van vlees, 
pluimvee en vis die zijn verwerkt als 
ingrediënt moeten worden vermeld. 
Bij deze wens van het Parlement rijzen 
een aantal vragen. Wordt de consument 
misleid? Nee, het wordt al geregeld 
via de algemene etiketteringsrichtlijn 
2000/13/EG; die voldoet prima, zeker als 
er strak wordt gehandhaafd. Als bijvoor-
beeld bij een soep wordt geclaimd dat 
daar Nederlandse rookworst in zit, is het 
logisch te verwachten dat dit klopt. Zo 
nee, dan is misleiding in het spel en kan 
hiertegen worden opgetreden op basis 
van bestaande wetgeving. 
Zegt herkomstetikettering dan iets over 

voedselveiligheid, voedselkwaliteit of 
duurzaamheid? Nee, de eerste twee 
worden geregeld in bijvoorbeeld de con-
taminantenverordening, hygiëneveror-
deningen en de marktordeningen, terwijl 
duurzaamheid bepaald wordt door veel 
meer factoren dan alleen transport.
Herkomstetikettering kan wel aange-
grepen worden voor nationaal protectio-
nisme en op die manier handelsbarrières 
tot gevolg hebben. Het principe van vrij 
verkeer van goederen komt hiermee op 
de tocht te staan. “Zo probeerde Grie-
kenland onlangs de Nederlandse zuivel 
van haar markt te weren. Dit druist in 
tegen de Europese markt en is zeker niet 
in het belang van een handelsland als het 
onze”, vindt Esther de Lange, Europarle-
mentariër voor het CDA.

BV Nederland
De gezamenlijke belanghebbenden in 
de hele voedselketen van boerderij tot 
schap (de ‘BV Nederland’) hebben er bij 
de Nederlandse Europarlementariërs op 
aangedrongen om tegen de uitbreiding 
van de verplichte herkomstetikettering te 
stemmen. Behalve genoemde bezwaren 
kleven er namelijk ook nogal wat prakti-
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sche bezwaren aan. Zo wordt de flexibili-
teit om grondstoffen aan te kopen al naar 
gelang beschikbaarheid, seizoen, prijs en 
duurzaamheid met deze maatregel onno-
dig beperkt. De herkomst vermelden van 
bijvoorbeeld de vis in een vissoep lijkt 
eenvoudig, maar is dat zeker niet. Als de 
vissoep verschillende soorten vis bevat, 
waarvan de herkomst ook nog eens kan 
variëren (bijvoorbeeld afhankelijk van 
seizoen, beschikbaarheid, e.d.), dan 
kan dit in de praktijk lastig worden en 
veelvuldige etiketwijzigingen tot gevolg 
hebben. Dit drijft de kosten op, terwijl de 
meerwaarde hiervan onduidelijk is.
D66-Europarlementariër Gerben Jan Ger-
brandy, nauw betrokken bij de discussie, 
deelt deze bezwaren. “Voor het maken 
van tomatenpuree worden vaak tomaten 
uit verschillende landen gebruikt. Wat 
moet je er dan als producent op zetten?” 
Tel dit op bij de vele onduidelijkheden 
die het amendement van het Parlement 
nog in zich heeft en de conclusie is dat er 
nog flink wat werk geleverd zal moeten 
worden om een goed stuk wetgeving te 
maken. De ‘BV Nederland’ zal hier rich-
ting EU-landen, Parlement en Commissie 
zeker nog input voor leveren.

Geen stoplichten
Ook met betrekking tot de voedingswaar-
dedeclaratie zijn er nog veel onduidelijk-
heden in de interpretatie. Duidelijk is wel 
dat een meerderheid van het Parlement 
het indelen van voedingsmiddelen in 
‘goed’ en ‘slecht’ niet zinvol vindt en 
daarom geen kleurcodering op het etiket 
wil. CDA-Europarlementariër De Lange is 
blij met deze uitkomst. “We moeten de 
consument informeren, niet opvoeden. 
Zo krijgen met de huidige voorstellen 
bepaalde zuivelproducten, die we kei-

hard nodig hebben vanwege de calcium, 
een rood logo voor andere voedingsstof-
fen, bijvoorbeeld vet. De consument kan 
hierdoor van de wijs gebracht worden 
en dit soort producten mijden, wat zou 
leiden tot een onevenwichtige voeding. 
Ik zie dan ook veel meer in positieve 
symbolen die het gezondste alternatief 
aangeven binnen een bepaalde groep 
voedingsmiddelen”, aldus de Lange. 
Deze mening wordt gedeeld door de 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen-
industrie (FNLI).

Nationale schema’s
Het Europees Parlement stemde ook 
tegen de zogenaamde ‘nationale sche-
ma’s’. EU-landen kunnen deze niet nati-
onaal verplichten. “Een goede zaak”, 
vindt ook Geert de Rooij, manager 
levensmiddelenwetgeving en voedsel-
veiligheid bij de FNLI. “Als elke lidstaat 
zijn eigen ding gaat doen, zijn er straks 
27 lidstaten met hun eigen extra regels. 
Dat zou de interne markt niet ten goede 
komen.”

Voedingsstoffen
Het Parlement wil dat het gehalte aan 
energie en vet, verzadigd vet, suiker en 
zout op de voorkant van de verpakking 
wordt vermeld; per 100 gram of 100 ml 
product. Op de achterkant van de ver-
pakking zouden deze vijf, aangevuld 
met eiwit, koolhydraten, natuurlijke en 
industriële transvetzuren en vezels in een 
tabel moeten worden vermeld. Daarnaast 
zou de hoeveelheid energie apart in de 
rechteronderhoek van de voorkant van 
het etiket getoond moeten worden. “Als 
de plannen worden ingevoerd, dan kan 
de consument in één oogopslag zien 
hoeveel calorieën, suiker, zout en vet in 

voorverpakte producten zitten”, aldus 
D66-Europarlementariër Gerbrandy, die 
nauw betrokken is bij dit onderwerp. Hij 
is tevreden met de stemming over de 
nieuwe plannen voor etikettering van 
de voedingsstoffen. De FNLI pleit echter 
voor etikettering van de zogenaamde 

‘grote 8’ (energie, eiwit, vet, verzadigd 
vet, koolhydraten, suikers, natrium en 
vezels) op de achterkant/zijkant van het 
etiket en uitgedrukt per 100 gram/ml 
(en vrijwillig additioneel per portie) en 
energie op de voorkant per portie. Con-
sumenten zijn het meest geïnteresseerd 
in energie per portie, overgewicht is 
tenslotte een kwestie van de juiste balans 
tussen eten en bewegen.

Dagelijkse Voedingsrichtlijn 
Het lijkt erop dat de meerderheid van het 
Europees Parlement ook voorstander is 
van het verplicht vermelden van het per-
centage van de zogenaamde ‘Dagelijkse 
Voedingsrichtlijn’ (DRV, in het Engels 
‘Guideline Daily Amount’ of ‘GDA’), even-
eens per 100 gram/100 ml. Of dit ook uit-
sluitend per portie mag worden vermeld, 
waar de levensmiddelenindustrie al jaren 
voor pleit, moet nog duidelijk worden. 
Alleen bij vermelding per portie wordt 
de wens van de consument om snelle en 
eenvoudige informatie te krijgen, ver-
vuld. Immers, van de meeste voedings-
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werd met de kleinst denkbare 
meerderheid weggestemd

Het Parlement wil vermelding per 100 gram, de industrie vindt dit te ingewikkeld en zelfs misleidend. Mogelijk dat via gestandaardiseerde 
portiegroottes de declaratie/dagelijkse voedingsrichtlijn alsnog per portie kan worden vermeld.
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aantal stemmen is het amendement ver-
worpen). 
Voedingsprofielen zijn criteria voor 
voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld 
verzadigd vet, suiker en zout, waaraan 
levensmiddelen moeten voldoen om een 
voeding- of gezondheidsclaims te mogen 
dragen. Voldoet een product niet aan het 
voedingsprofiel, dan is communicatie 
over de gezondheidsaspecten of de aan-
wezige voedingsstoffen, anders dan bij 
de voedingswaardedeclaratie, niet moge-
lijk. De Europese Commissie zal naar 
verwachting in het najaar komen met een 
nieuw voorstel voor de criteria voor voe-
dingsprofielen, die de huidige impasse 
hopelijk zal vlottrekken. 

Leesbaarheid
In de huidige etiketteringsrichtlijn staat 
de algemene eis dat etiketten leesbaar 
moeten zijn, zonder dat dit verder wordt 
gespecificeerd. De Commissie heeft in 
haar concept een minimale lettergrootte 
van 3 millimeter voorgesteld voor alle 
verplichte informatie. Het Parlement 
heeft ieder voorstel voor een verplichte 
lettergrootte verworpen. Want net als de 
Europese voedingsmiddelenindustrie is 
het Parlement van mening dat de lees-
baarheid afhankelijk is van meerdere fac-
toren, zoals lettergrootte, lettertype, con-
trast, etc. Daarom heeft het Parlement 
bepaald dat de Europese Commissie 
zogenaamde ‘Guidelines’ voor leesbaar-
heid moet opstellen in samenspraak met 
de stakeholders. De Europese levensmid-
delenindustrie (CIAA) heeft al een richt-
snoer dat mogelijk als basis kan dienen 
voor deze guidelines. 

Hoe verder?
De lidstaten en de Commissie zijn nu aan 
zet om te kijken welke amendementen zij 
van het Parlement willen overnemen. Het 
is te verwachten dat er nog verschillen in 
opvatting blijven bestaan, zodat er nog 
een tweede fase van besluitvorming zal 
volgen. Bijstelling op onderdelen is dus 
nog mogelijk. Uiteindelijk zullen alle eti-
ketten pas op zijn vroegst in 2014 aan de 
nieuwe regels moeten voldoen.

heid’ is een strenge eis, die bovendien 
arbitrair is en verder geen rekening 
houdt met geconsumeerde hoeveelhe-
den. Veel basisvoedingsmiddelen zoals 
brood, groente, fruit en melk voldoen 
voor bepaalde vitamines en mineralen 
niet aan deze norm, terwijl ze wel een 
grote leverancier zijn van vitamines en 
mineralen in ons voedingspatroon. Een 
amendement dat voor vloeibare pro-
ducten de significante hoeveelheid zou 
vaststellen op 7,5% per 100 ml (dus 15% 
per glas van 200 ml) en 5% per 100 kcal, 
conform de Codex Alimentarius, haalde 
het helaas niet. De hoop van de levens-
middelenindustrie en veel andere spelers 
in de voedselketen is nu gevestigd op de 
EU-lidstaten om dit amendement alsnog 
in te brengen.

Voedingsprofielen 
Het advies van de ENVI Commissie van 
het EP, dit is leidend bij onderwerpen 
over milieu en volksgezondheid, om 
voedingsprofielen uit de Europese 
Claimsverordening te schrappen, werd 
met de kleinst denkbare meerderheid 
weggestemd (309 tegen 309, bij gelijk 

middelen eten we minder (boter, mar-
garine) of meer (dranken) dan 100 gram 
of 100 ml, en komt dus het percentage 
van de dagelijkse voedingsrichtlijn niet 
op 100% uit. De consument dient weer 
zijn rekenmachine te gebruiken, terwijl 
degene die producten wil vergelijken de 
daarvoor benodigde informatie per 100 
gram/ml altijd kan vinden in de tabel op 
de achterkant van de verpakking. 
Tot nu toe heeft het Parlement helaas 
weinig vertrouwen getoond in de decla-
ratie per portie en wil daarom dat por-
tiegroottes gestandaardiseerd worden 
in de EU, zodat deze voor consumenten 
een duidelijk referentiepunt zijn. Wel-
licht biedt dit een route om de declaratie/
dagelijkse voedingsrichtlijn per portie in 
de toekomst mogelijk te maken. 

Vitamines en mineralen
De declaratie van vitamines en mineralen 
moet volgens het Parlement blijven zoals 
die nu is, namelijk uitsluitend toege-
staan als een product minstens 15% van 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
(ADH) bevat per 100 gram of 100 ml. 
Deze zogenaamde ‘significante hoeveel-
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Amendment 313
Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

2. The amount of energy and nutrients 
referred to in paragraph 1 shall be expressed 
per 100g or per 100 ml or, subject to Article 
32(2) and (3), per portion.

Amendment

2. The “front of pack mandatory nutrition 
declaration” shall include the amount of 
energy in kcal as set out in Article 29(1)(a) 
and the mandatory nutrients in Article 29(1)
(b) expressed in grams.

It shall be presented in a clear format in the 
following order: energy, fat, saturates, sugars, 
and salt.

2a. The “back of pack mandatory nutrition 
declaration” shall include the amount 
of energy in kcal and all the mandatory 
nutrients referred to in Article 29(1) and 
where appropriate the voluntary nutrients 
referred to in Article 29(2).

It shall be expressed as appropriate, in the 
order of presentation provided for in part 
C of Annex XIII, both per 100 g/ml and per 
portion.

It shall be presented in tabular form, with the 
numbers aligned.

Europarlementariërs dienden meer dan 800 amendementen in, maar de plenaire stemming 
ging alleen over de amendementen die in de ENVI-Commissie waren aangenomen. Dit waren 
er ruim 300 waarvan er 122 plenair werden aangenomen.
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