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ministerie van VWS begin dit jaar het etiketteringdossier over-
genomen van zijn collega Inge Stoelhorst, die ook deelneemt 
aan het gesprek. Mijn derde gesprekspartner is Renze Brouwer 
van het ministerie van LNV. De drie beleidsmedewerkers (en 
hun voorgangers) vertegenwoordigen de BV Nederland voor dit 

“Bij de etiketteringverordening staat de consument voorop”, 
opent Tjerk Halbertsma het gesprek. “Natuurlijk spelen er aller-
lei belangen, waaronder het verlagen van de administratieve 
lasten, maar het zo optimaal mogelijk informeren van de con-
sument is het primaire uitgangspunt.” Halbertsma heeft bij het 
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Het Europees Parlement stemde medio juni over de etiketteringverordening. 
In het eerste artikel (zie pag. 10) zet de industrie de belangrijkste besluiten 
op een rij. Dit artikel belicht de rol van de ministeries van VWS en LNV in het 
besluitvormingsproces. Wat vindt de overheid belangrijk, welke invloed heeft 
Nederland in Europa en hoe sleept dit dossier zich verder voort?

VWS en LNV over hun inbreng bij verordening over informatievoorziening consument

‘Consument staat bij 
etikettering voorop’
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dossier al meer dan vijf jaar in Brussel.
In de discussies onderscheiden zij need-to-know informatie 
zoals voedselveiligheid, denk aan allergenen, en nice-to-know 
informatie. De eerste moet bij wet, de tweede zoveel mogelijk 
via zelfregulering worden geregeld. “Vooral bij de nice-to-know 
informatie ontstaan veel discussies over het op een goede 
manier afwegen van de belangen van de industrie en ook de 
samenhang met ons voedings- en gezondheidsbeleid”, merkt 
Halbertsma op. “Bijvoorbeeld de naoogstbehandeling van 
(citrus)fruit. Moet je de stof die daarvoor wordt gebruikt op de 
verpakking melden om zo de consument volledig te informe-
ren? De consument wordt dan met een specifiek stofje gecon-
fronteerd waarvoor hij misschien ten onrechte bang is, terwijl 
het juist helpt om zijn gezondheid te beschermen.” 

Herkomst
“Een heikel punt is het land van herkomst”, vertelt Brouwer. 
“LNV verwacht niet dat consumenten op dergelijke informatie 
– die het bedrijfsleven opzadelt met veel administratieve lasten 
– zit te wachten. Wij zien daarin geen meerwaarde.” Met onder-
zoeksresultaten kan Brouwer dit desgevraagd niet staven. “Wij 
zien etikettering toch meer als informatie over gezondheid en 
veiligheid.” Uit zijn verdere betoog blijkt dat LNV en industrie 
vrezen dat het vermelden van de herkomstlidstaten uitnodigt 
tot het nemen van protectionistische maatregelen. Maar bij 
gebrek aan herkomst kan de consument bij zijn productkeuze 
ethische afwegingen niet mee laten wegen, iets wat maatschap-
pelijk toch steeds relevanter wordt. Brouwer: “Dit argument 
lijkt ons niet doorslaggevend.” “Bovendien worden dergelijke 
herkomstetiketteringszaken veelal al geregeld via marktveror-
deningen”, vult Stoelhorst aan. “De etiketteringverordening 
gaat om algemene informatie op onder andere het etiket, een-
duidig, niet misleidend …”
Wat Nederland betreft hoeft er niets aan de huidige herkomst-

etikettering te veranderen. Toch lijkt dat wel te gebeuren. “Die 
bewerkte, of samengestelde producten zijn de lastigste in de 
discussie over de ‘land van herkomst’-etikettering”, vertelt 
Halbertsma. “Een effectbeoordeling zou de discussie verder 
kunnen helpen”, suggereert Stoelhorst. Vanwege de verhou-
dingsgewijs hoge kosten voor het bedrijfsleven en de lage baten 
voor de consument (proportionaliteitsprincipe), verwacht geen 
van drieën dat de herkomst op bewerkte, of samengestelde pro-
ducten het zal halen. Halbertsma: “De lidstaten zijn op dit punt 
behoorlijk verdeeld.”

Voedingswaarde
Het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie willen 
een deel van de verplichte voedingswaarde op de voorkant van 
de verpakking, terwijl de lidstaten de informatie zo veel mogelijk 
bij elkaar elders op de verpakking willen plaatsen. Dat geldt ook 
voor de GDA’s (Guideline Daily Amount), wat ook kan omdat 
deze op basis van vrijwilligheid worden vermeld. Stoelhorst: “Bij 
gebrek aan kennis hoe de consument deze informatie gebruikt, 
staan we daar voorlopig niet afwijzend tegenover. We zouden 

meer moeten weten over de effectiviteit van de informatievoor-
ziening (waaronder GDA’s en logo’s) richting de consument. De 
onderzoeken aangereikt door industrie en consumentenorgani-
saties leveren vaak tegenstrijdige resultaten op. Het is moeilijk 
ons beleid daarop te baseren.”

Innovatie
VWS en LNV zijn voorstanders van innovatie op het gebied van 
het verstrekken van voedselinformatie aan de consument. Zo 
zou alleen de hoogst noodzakelijke informatie op de verpak-
king kunnen komen. Alle overige informatie zou via pictogram-
men, informatiezuilen in winkels, internet en bijvoorbeeld via 
applicaties voor mobiele telefoons richting de consument kun-
nen worden gecommuniceerd. 
Op basis van een in Nederland uitgevoerde pilot, zien de 
ambachtelijke bedrijven deze innovatieve ontwikkelingen als 
een alternatief voor informatievoorziening via het etiket. Neder-
land loopt hiermee echter voorop; vrijwel alle andere lidstaten 
willen alle informatie op het etiket, “maar langzamerhand 
zie je hier en daar kleine openingetjes ontstaan, kijk naar de 
voorgestelde nieuwe bepaling voor internetverkopen”, aldus 
Stoelhorst.
Voor de komst van het nieuwe logo waarin IKB en het Gezonde 
Keuze Klavertje worden gebundeld, hoeft dit geen gevolgen te 
hebben. Stoelhorst: “Het lijkt er op dat dit logo een claim gaat 
worden, parallel aan het Zweedse Keyhole-systeem.” 
Dit systeem met een groen logo in de vorm van een sleutelgat 
mogen producten voeren als deze weinig vet, suiker, zout en/
of meer vezels bevatten ten opzichte van producten uit dezelfde 
produktgroep. Halbertsma: “Wij vinden het belangrijk dat op 
een positieve manier aandacht wordt gevestigd op voedings-
waarde. Voedsel is naast een noodzaak vooral ook lekker en 
genieten. Het Keyhole-systeem is genotificeerd met daarbij 
de kanttekening dat het te zijner tijd moet worden afgestemd 
met de voedingsprofielen die via de claimverordening worden 
geregeld. Dit hoeft ook voor het nieuwe logo geen probleem te 
zijn.”

Klein land
Nederland probeert in de raadswerkgroep ‘Foodstuffs/Labelling’ 
(met daarin de experts en/of vertegenwoordigers van overheden 
van alle lidstaten en de Europese Commissie) steun van andere 
lidstaten voor haar standpunten te krijgen. Daarnaast wordt 
via de permanente vertegenwoordiging in Brussel aansluiting 
gezocht bij de lidstaten, Europese instanties en stakeholders, en 
er wordt gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak van de Neder-
landse standpunten. Maar soms moet je als klein land bakzeil 
halen. Stoelhorst: “Als enige lidstaat wilden wij met het oog op 
de volksgezondheid graag vezels op het etiket. Je kunt dat dan 
eindeloos volhouden, maar op een gegeven moment heeft dat 
geen zin meer. De zittende voorzitter probeert vooral de voet-
nootjes, zeg maar de single standpunten, uit de tekst te halen 
zodat men zich daarna kan richten op de grote blokkades.”
Stoelhorst: “De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door 
het onderling aftasten van meningen en standpunten. Nu de 
stemming in het Parlement meer richting heeft gegeven, zijn 
we benieuwd of lidstaten dit najaar sneller gemeenschappelijke 
standpunten proberen vast te stellen.”

Delicate dans
De voorstellen over de declaratie van de voedingswaarde 

‘Wil de consument dit wel weten?’
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nitie van ‘ambachtelijk’ af.” 
Leesbaarheid
Behalve over de lettergrootte wordt er flink gediscussieerd over 
de verplichting voor kleine verpakkingen. Onder ‘klein’ verstaat 
de Commissie minder dan 50 cm2. Stoelhorst: “Als overheid 
opteren wij voor minimaal 1 mm voor teksten op alle verpak-
kingsgroottes. We staan daarmee niet geïsoleerd, maar hebben 
ook niet veel steun.” 

Tevreden
Zijn de ministeries al met al tevreden over de stemming van 
het EP? Brouwer: “Lastig om daar klip en klaar antwoord op te 
geven. Het is een proces dat nog gaande is. Het kan nog alle 
kanten op.” Stoelhorst: “We onderkennen, wat we ook van de 
sectoren horen, dat het allemaal lang duurt.”
Halbertsma: “Ik hoop dat het Belgisch voorzitterschap zich 
beperkt tot het aanpakken van enkele grote problemen zoals de 
‘land van herkomst’-etikettering, in plaats van het behandelen 
van zoveel mogelijk zaken waaronder ook de relatief minder 
belangrijke zaken.”
Met de kabinetsformatie in gedachten is het mogelijk dat 
Nederland haar standpunten hier en daar aanpast. “Maar wij 
verwachten op het gebied van Europese verplichtingen ten 
aanzien van de etikettering van levensmiddelen, geen aardver-
schuivingen”, besluit Stoelhorst.

bestempelen de drie als redelijk richtinggevend. De herkomst-
vermelding kan “nog alle kanten op”. Brouwer: “Dat heeft ook 
te maken met het Groenboek Kwaliteit Landbouwproducten 
waarin de EU haar ideeën heeft vastgelegd over hoe het land-
bouwbeleid moet omschakelen van bulk naar meer kwalitatief 
hoogwaardige producten en de bewaking van die kwaliteit via 
bijvoorbeeld certificering.” Stoelhorst: “Zowel DG Sanco, waar 
de etiketteringsverordening onder valt, als DG Agri – die het 
groenboek uitwerkt – zijn hierbij dus betrokken. Men noemt dat 
ook wel de ‘delicate dans’. Zolang die dans voortduurt, wordt er 
helaas niet veel voortgang geboekt, is mijn indruk.”

Voorverpakt
Het bedrijfsleven is verdeeld over het wel of niet etiketteren van 
producten die het binnen 24 uur na te zijn verpakt, verkoopt. 
Industriële bedrijven zijn tegen, de ambachtelijke bedrijven zijn 
voor. Brouwer: “Eigenlijk hebben wij hierover als overheid nog 
geen definitief standpunt bepaald.” Stoelhorst: “Wij zien wel 
de belemmeringen voor ambachtelijke bedrijven en ambulante 
handel om te voldoen aan al die regels. Als je via andere infor-
matiekanalen meer informatie kunt leveren aan de consument, 
bereik je misschien wel meer dan als je strikt vasthoudt aan 
alle informatie op het etiket.” Halbertsma: “Anderzijds wil je 
niet dat bijvoorbeeld de grote retailers die ook zelf min of meer 
industrieel produceren de ‘ambachtelijke route’ kiezen, alleen 
met het doel de regelgeving op het gebied van etikettering te 
omzeilen. Met andere woorden, dat hangt dus ook van de defi-

De Europese Richtlijn etikettering stamt uit 1979. Na meer-
dere wijzigingen werd deze rond de eeuwwisseling omge-
zet in de huidige Europese Etiketteringrichtlijn 2000/13/EG. 
Door de introductie van KWID, het verplicht etiketteren 
van allergenen en aparte wetgeving voor voedingswaarde 
(richtlijn 90/496/EEG) besloot de Commissie deze te bun-
delen in dwingender wetgeving: de concept verordening 
‘Voedselinformatie voor de consument’ verscheen januari 
2008. In de raadswerkgroep Foodstuffs/Labelling, bestaan-
de uit vertegenwoordigers van alle lidstaten en de Euro-
pese Commissie, trachten lidstaten draagvlak te bereiken 
voor hun wensen. Hetzelfde deed het Europees Parlement 
via haar twee subcommissies ENVI (veiligheid en milieu) en 
AGRI (agrosector).

Het Europees Parlement stemde medio juni dit jaar over 
de bijgestelde plannen van de Commissie. Maar liefst 122 
amendementen werden ingediend. De raadwerkgroep 
Foodstuffs/Labelling discussieert ondertussen verder over 
het voorstel, waarna het EP opnieuw (tweede termijn) over 
de aangepaste voorstellen zal stemmen. Daarna dienen 
Commissie, Raad en Parlement via het zogeheten tripartite-
overleg het met elkaar eens worden over de uiteindelijke 
tekst. Aan het eind van elk EU-voorzitterschap rapporteert 
de voorzitter van de betreffende periode (dit half jaar is 
dat België) aan een ministerraad (vaak landbouw of volks-
gezondheid). Naar verwachting duurt het nog zeker één à 
twee jaar voordat de nieuwe verordening in het EU-blad 
zal worden gepubliceerd. Grote bedrijven krijgen drie jaar, 
kleinere bedrijven vijf jaar de tijd om de etiketten aan te 
passen.

Procedure

Hans Damman
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