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Wetgeving & Toezicht

Op 29 september was de kogel door de 
kerk. De Raad van Ministers stemde in 
met de nieuwe verordening Verstrekking 
Voedselinformatie, waarmee veel etiket-
teringsregels in heel Europa hetzelfde 
worden. Dit betekent dat levensmidde-
lenbedrijven binnen drie jaar hun etiket-
ten moeten aanpassen aan het meren-
deel van de nieuwe regels. Alleen voor de 
voedingswaardedeclaratie geldt een ter-
mijn van vijf jaar. De etikettering op pro-
ducten die al een vrijwillige voedings-
waardedeclaratie hebben, moet wel bin-
nen drie jaar zijn aangepast.

Verplichte lettergrootte
Geert de Rooij, manager Levensmidde-
lenwetgeving en Voedselveiligheid bij de 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
Industrie (FNLI) was nauw betrokken bij 
de besluitvorming rond de nieuwe etiket-
teringsverordening. Hij ziet de verplichte 
lettergrootte als een belangrijke wijzi-
ging. De letters van verplichte teksten 
moeten straks een hoogte hebben van 

minimaal 1,2 mm. Als het grootste opper-
vlakte van een verpakking kleiner is dan 
80 cm2, dan is ook een hoogte van 0,9 
mm toegestaan. 
De Rooij vertelt dat de industrie dit in 
principe geen groot probleem vindt. “Het 
stoort ons wel dat er zo ontzettend veel 
tekst op een etiket moet staan. Daardoor 
wordt het erg vol.” Frisdrankfabrikanten 
moeten bijvoorbeeld drie keer vermelden 
dat er zoetstoffen in een product zitten, 
namelijk in de ingrediëntenlijst, als 

warenwettelijke benaming en als waar-
schuwing voor mensen die een stofwisse-
lingsziekte hebben. De Rooij had dan ook 
liever gezien dat de focus niet zou liggen 
op de lettergrootte, maar op de leesbaar-
heid. “Kleur, contrast en soort verpak-
kingsmateriaal zijn van essentieel belang 
voor de leesbaarheid”, vertelt hij. “Daar-
om hebben we in 2008 een guideline 
opgesteld, waarin staat omschreven 
waaraan een etiket moet voldoen om 
goed leesbaar te zijn. Alleen de eis dat de 
letters leesbaar moeten zijn, was voor 
ons voldoende geweest.”
Bovendien vindt De Rooij het jammer dat 
er niet gekeken is naar andere communi-
catiemogelijkheden. “Het etiket wordt 
gezien als een soort heilige graal, waar-
door consumenten door de bomen het 
bos niet meer zien. Dit terwijl er zo veel 
andere communicatiemogelijkheden 
zijn, zoals een verwijzing naar een web-
site, folders bij het schap of een app. 
Deze middelen geven je meer de ruimte 

om informatie en tips te geven over aller-
gieën, recepten en mogelijke alternatie-
ven. Daar hebben consumenten veel 
meer aan.”

Voedingswaardetabel
In de nieuwe verordening is bovendien de 
voedingswaardetabel verplicht. Hierin 
moeten de hoeveelheden van ‘de grote 
zeven’ staan, namelijk energie, eiwit, 
koolhydraten, suikers, vet, verzadigd vet 
en zout. Joyce de Stoppelaar, program-
mamanager Voeding en Levensmiddelen-
wetgeving bij de Nederlandse Zuivel 
Organisatie, noemt die verplichte tabel 
een goede zaak. “Ik vind het wel raar dat 
het vermelden van vezels niet verplicht is. 
De focus ligt nu voornamelijk op negatie-
ve voedingsstoffen, terwijl consumenten 
echt te weinig vezels eten.”
De Rooij sluit zich daarbij aan. Natuurlijk 
kunnen fabrikanten de hoeveelheid 
vezels ook vrijwillig vermelden, maar dat 
vindt hij niet echt een goede oplossing. 

Fabrikanten moeten vanaf 2014 meer verplichte tekst op hun etiket vermelden. Dit is vastgelegd in 

de nieuwe verordening Verstrekking Voedselinformatie. De verplichte lettergrootte, 

voedingswaardetabel en herkomstetikettering springen in het oog. Vereenvoudiging, een 

belangrijk doel van de nieuwe verordening, lijkt niet echt gelukt.
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Meer verplichte tekst op etiket

‘Vereenvoudiging is niet 
gelukt, harmonisatie wel’

Volgens de nieuwe verordening moeten fabrikanten de vermelde voedingsstoffen en de volg-
orde ervan in de dan verplichte voedingswaardetabel aanpassen. Het wordt: energie, vet,  
verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout.
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“Vezels komen dan op een andere plaats 
te staan en het is moeilijker om produc-
ten te vergelijken.”
De FNLI-man vindt het ook onlogisch dat 
het verplicht wordt om het zoutgehalte te 
vermelden in plaats van het natriumge-
halte. “Zout is een verzamelnaam. Maar 
alleen natrium is bloeddrukverhogend. 
Dat werkt dus misleidend.”
Daarnaast is in de nieuwe verordening de 
volgorde anders, namelijk energie, vet, 
verzadigd vet, koolhydraten, suikers, 
eiwitten en zout. “Ik vind dat dit het eti-
ket onnodig ingewikkeld maakt. Consu-
menten zijn gewend aan een bepaalde 
volgorde. Fabrikanten kost het aanpas-
sen van de volgorde onnodig veel tijd, 
geld en energie.”
 
Herkomst
In de EU was veel discussie geweest over 
herkomstetikettering. De Nederlandse en 
Europese levensmiddelenindustrie heeft 
zich daar fel tegen verzet. “We zijn een 
exportland en we zijn gebaat bij een vrij 
verkeer van goederen”, vertelt De Stop-
pelaar. “Landen zouden de herkomst-
etikettering kunnen gebruiken voor  
protectionisme, dus om het gebruik van 
producten uit eigen land te bevorderen. 
Bovendien brengt het vermelden van de 
herkomst extra kosten en lasten met zich 
mee.” De Rooij voegt toe: “Je hebt een 
heel A4-tje nodig om de herkomst van 
alle ingrediënten van een saucijzen-
broodje te vermelden. Bovendien, als 
jouw leverancier besluit om zijn grond-
stoffen ergens anders vandaan te halen, 
dan moet je direct van etiket wisselen. 
Dat kan allemaal wel, maar het kost wel 
weer tijd.”
Het verzet heeft effect gehad, want de 
herkomstetikettering is vooralsnog niet 
verplicht voor melk(producten), vlees als 
ingrediënt, onbewerkte producten, pro-
ducten met één ingrediënt en ingrediën-
ten die meer dan vijftig procent van een 
product uitmaken. De Europese Commis-
sie voert eerst een ‘impact assessment’ 
uit om de haalbaarheid hiervan te toet-
sen. Fabrikanten mogen wel vrijwillig de 
herkomst van hun producten vermelden. 
Herkomstetikettering wordt wel verplicht 
voor vers vlees van varkens, schapen, gei-
ten en gevogelte. De verplichting geldt al 
voor rundvlees. 

Transvetzuren
Ook is er discussie geweest over de ver-
melding van transvetzuren. De industrie 
heeft zich hier eveneens tegen verzet en 

met succes, want die hoeven vooralsnog 
niet te worden vermeld. “Vroeger bevat-
ten veel producten industrieel geharde 
transvetzuren. Er is hard gewerkt om dat 
terug te dringen en dat is gelukt”, vertelt 
De Stoppelaar. “In Nederland zijn trans-
vetzuren geen probleem meer, zo blijkt 
uit de nieuwe voedselconsumptiepeiling 
van het RIVM. De hoeveelheid transvetzu-
ren die consumenten nu nog binnenkrij-
gen uit natuurlijke en industriële bron-
nen, is namelijk één energieprocent of 
minder. De Gezondheidsraad heeft aan-
gegeven dat er bij één energieprocent 
geen verhoogd gezondheidsrisico is.”
Blijkbaar is er naar deze argumenten 
geluisterd, want de Europese Commissie 
gaat nu onderzoeken hoe het zit met de 
aanwezigheid van transvetzuren in voe-
dingsmiddelen en hoeveel we ervan bin-
nenkrijgen. Ze komt binnen drie jaar met 
een verslag en eventueel met een wets-
voorstel. De Stoppelaar durft nog niet 
volledig te vertrouwen op een goede 
afloop. “In veel EU-landen is het gebruik 
van industrieel geharde transvetten sub-
stantieel omlaag gebracht. De vraag is of 
dat voor alle lidstaten geldt. We hebben 
hier nog geen goed beeld van.”

Harmonisatie
Alles bij elkaar hebben De Stoppelaar en 
De Rooij gemengde gevoelens over de 
nieuwe verordening. Een belangrijk doel 
was vereenvoudiging. Ze vinden beiden 
dat dit niet is gelukt. “We zijn van 20 naar 
84 pagina’s gegaan. Dat zegt al genoeg”, 

vindt De Rooij. “Bovendien zijn formule-
ringen vaak niet duidelijk. Dit heeft voor-
al te maken met het politieke proces 
waarin iedereen zijn zegje wil doen. Het 
maakt het moeilijk om de tekst goed te 
interpreteren.”
Harmonisatie is volgens beiden wel 
gelukt. “Het is ook goed dat de Europese 
Commissie daarin niet is doorgeslagen”, 
vindt De Stoppelaar. “Zo is er voor onver-
pakte producten die nationaal verkocht 

worden nog steeds ruimte voor nationale 
regels. Dat is goed, want dat betekent 
dat je als kleine ondernemer een schaal-
tje bonbons kan verkopen, zonder aan 
ingewikkelde Europese regels te moeten 
voldoen. Daarbij is het overigens wel 
altijd verplicht om allergenen te vermel-
den. De Nederlandse overheid is goed in 
staat om voor niet-voorverpakte produc-
ten met praktische oplossingen te 
komen, waarmee we consumenten toch 
goed en volledig informeren.” 
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‘Het stoort ons wel dat er zo 
ontzettend veel tekst op een 
etiket moet staan’

Fabrikanten mogen vrijwillig de herkomst van hun (zuivel)producten vermelden. Verplicht is 
het voor vers vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en gevogelte. 
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