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Zomervakantie
De zomervakantie, we zitten er middenin en genieten van mooi 
weer en rust. Met alle spreiding is het een periode die in de loop der 
jaren steeds langer is geworden tot inmiddels zo’n twee maanden.
Het betekent in de praktijk van de foodsector dat de zaken gewoon 
doordraaien, vaak  op een lager pitje, tenzij het om zomerproduc-
ten gaat. De besluitvorming over (strategische) beslissingen komt 
meestal wel stil te liggen. Zo ook in de politiek, behalve natuurlijk 
een kabinetsformatie die niet kan wachten. 
Vlak voor het zomerreces wordt vaak geprobeerd om tot politieke 
besluitvorming te komen over belangrijke kwesties. Zo ook dit jaar. 
Medio juni stemde het Europees Parlement over wat officieel heet 
de Verordening Voedselinformatie voor de Consument maar in de 
wandelgangen de etiketteringsverordening wordt genoemd. De 
bereikte ‘mijlpaal’ rond een onderwerp dat de gehele voedingsmid-
delenindustrie aangaat, was voor VMT reden om in deze uitgave de 
stand van zaken rond de nieuwe etiketteringswetgeving uitgebreid 
aan de orde te stellen. Zowel vanuit de invalshoek van de industrie 
als de overheid worden de belangrijkste besluiten toegelicht.
Alhoewel het nu aan de lidstaten en de Commissie is om te kijken 
welke van de 122 door het Europees Parlement aangenomen amen-
dementen (van de 800 ingediende en 300 in stemming gebrachte) 
zij willen overnemen, is de grote lijn redelijk bekend.  Geen stop-
lichtensysteem, ofwel een kleurcodering op het etiket voor voe-
dingsmiddelen die ‘goed’ of ‘slecht’ zijn, wel herkomstetikettering. 
Dit laatste is zowel de Nederlandse overheid als industrie een doorn 
in het oog. “Minder regels zijn wenselijk”, zo beargumenteert de 
foodindustrie, terwijl de overheid het etiket vooral belangrijk vindt 
voor het geven van informatie die van belang is voor de gezondheid 
en veiligheid. Herkomst voegt in dat opzicht niets toe. Bovendien 
kan herkomstvermelding tot protectionisme leiden.
Het schrappen van de voedingsprofielen uit de claimsverordening 
lukte net niet. Dit najaar zijn dus weer nieuwe voorstellen te ver-
wachten. De discussie over het vermelden van het percentage van 
de ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’ gaat er over of dit per 100 gram of 
100 ml dan wel per portie moet gebeuren. Maar wat is een portie? 
Als ik op een zak chips lees dat het vermelde aantal calorieën voor 
een portie van (slechts) 25 gram geldt, vraag ik me af hoeveel con-
sumenten zich tot zo’n portie beperken!
In de hele discussie rond de nieuwe verordening zit daar ook het 
pijnpunt. Het gaat over nieuwe regelgeving rond voedselinformatie 
voor de consument. Er is echter 
nog zo weinig kennis over hoe 
de consument de informatie 
gebruikt. Keer op keer komt 
dat naar voren en onderzoeken 
spreken elkaar tegen. Maar het 
is nog niet te laat. Na meer dan 
vijf jaar ‘soebatten’ is de nieuwe 
verordening er immers nog niet. 
Niet eerder dan 2014, zo is de 
verwachting, zullen alle etiketten 
aan de nieuwe regels moeten 
voldoen. Ach, wat is dan twee 
maanden zomervakantie.

Bespiegelingen

Carina Grijspaardt-Vink
carina.grijspaardt@thiemegroep.nl

Verbazingwekkende 
smaakcombinaties, 
verscheidenheid in cho-
coladesmaken en gastro-
nomische hapjes stonden 
op het menu van de tour van VMT langs drie 
Belgische bedrijven: Mnu, Barry Callebaut en 
Sense for Taste. De bezoeken gaven inzicht in 
zowel de mogelijkheden als de complexiteit 
van smaak- en productontwikkeling. 

Fabrikanten hebben een 
groot scala aan pakketten 
om productspecificaties 
veel efficiënter te beheren. 
Die specs gaan steeds meer 
dienen als marketingin-

strument, maar ongeacht wie deze op welke 
manier gebruikt: specs moeten betrouwbaar 
zijn, zo bleek tijdens de VMT-bijeenkomst 
‘Efficiënter omgaan met specificaties’.
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