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InhoudBespiegelingen

Geen MVO maar MOE
U had van mij nog een artikel te goed. Over een consu-
ment waarvan het lichaam sterk verkrampte na het eten 
van een donut. In mijn bespiegelingen in VMT 7, een 
themanummer over specificaties, had ik u dit al toege-
zegd. Op pagina 10 van dit nummer los ik deze belofte 
in.
De donut was op een versafdeling van Hoogvliet 
gekocht. Over de kwaliteit van het etiket is deze consu-
ment niet te spreken. Met die kwaliteit is het maar 
matig gesteld, zo leert een rondgang. Piepkleine letter-
tjes, iel afgedrukte letters, te veel tekst en te kleine eti-
ketten. En dan de pluriformiteit aan waarschuwende 
teksten op de verswaren: ‘Gemaakt in een fabriek waar 
noten worden verwerkt.’ ‘Kan sporen van noten bevat-
ten.’ ‘Bevat afgeleiden van…’ Men doet blijkbaar maar 
wat.
Gelukkig vermelden C1000, Hoogvliet en Jumbo de 
ingrediënten, maar Albert Heijn volstaat met ‘gesuiker-
de donuts’, iets wat wettelijk volkomen juist is als het 
product op de dag van verpakken wordt verkocht. Ove-
rigens tref je bij vrijwel alle winkelformules dagverse 
producten aan met daarop uitsluitend de productbena-
ming. Een dergelijke houding van de schakel die het 
dichtst bij de consument staat, gaat er bij deze consu-
ment totaal niet in. Hetzelfde geldt overigens voor 
ambacht en horeca. Onvoorstelbaar, zeker bij Appie die 
zo veel tijd, geld en energie steekt in zijn lovenswaardi-
ge initiatief van de Allergie Check. 
Als informatie over allergenen al niet eens op het etiket 
komt, dan verbaast het natuurlijk helemaal niet dat de 
ingrediëntendeclaratie en/of de voedingswaarde nog zo 
vaak op deze, maar ook op voorverpakte voedingsmid-
delen, ontbreekt. En dus moet dit – als de voortekenen 
niet bedriegen – via de nieuwe etiketteringsverordening 
worden afgedwongen, eventueel vergezeld van op basis 
van vrijwilligheid of nationale afspraken verstrekte aan-
vullende informatie op schap- of vitrinekaart en/of 
internet. Met MVO heeft dit niets te maken, eerder met 
MOE: maatschappelijk onverantwoord exploiteren.
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De allergische consument

‘Op dat stickertje 
moet de juiste info 
staan!’ 
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