
vmt | 13 juli 2012 | nr 14/15

InhoudBespiegelingen

Etiquette(n)
Als u dit leest ben ik 55 zomers jong. Licht kalend. Buik-
je. Bril. Ondanks dit laatste hulpmiddel kan ik tekst op 
verpakkingen lang niet altijd lezen. Moet de bril 
omhoog en de verpakking op 15 cm van het oog. Alleen 
al daarom, maar ook dankzij toenemende uniformiteit 
en altijd aanwezige voedingswaarde, is deze consument 
erg blij met de etiketteringsverordening. 

De industrie lijkt minder blij met deze regelgeving. Veel 
te veel regels, regels die hun doel voorbijschieten en/of 
onduidelijk zijn of zelfs misleidend. “Terecht”, zegt de 
redacteur in mij. “Dat heeft men deels aan zichzelf te 
danken”, roept de consument in mij. Beiden realiseren 
zich dat de ene fabrikant de andere niet is, en dat ook 
binnen menig bedrijfspand hierover pittige gesprekken 
worden gevoerd.
De discussies over hoe wetteksten mogen worden uit-
gelegd en hoe nog een groot aantal open einden in de 
verordening moeten worden ingevuld, zullen ruimte 
bieden voor fabrikanten die daar hun voordeel mee 
kunnen doen. Veelzeggend is het verschijnen van hand-
leidingen en veel-gestelde-vragen-lijst. Hoe het ook zij: 
informatie op verpakkingen (brochures en sites) wordt 
eenduidiger. Wat die andere informatiedragers betreft: 
prima, zolang uw finale klant de relevante info maar  
op het moment van aankoop eenvoudig kan zien; de 
verpakking blijft daarvoor de beste plek.

Met de invulling en uitleg van de wetteksten legt de 
industrie zich een zware verantwoordelijkheid op eigen 
schouders. Zeker in tijden van uitdijende obesitas,  
verkeerde voeding(spatronen) en niet te vergeten  
dreigende zoutregelgeving.
Ik hoop dat fabrikanten bij dat nader invullen het vol-
gende motto zullen hanteren: ‘Respect is belangrijker 
dan regels.’ Getuige de komst en inhoud van de nieuwe 
verordening heeft het daaraan tot nu toe te veel ontbro-
ken. De industrie krijgt nu een nieuwe kans. Grijpt zij 
die niet, dan zal de eerstvolgende revisie nog veel meer 
regeltjes bevatten. Een doodlopende weg die helaas 
ook bij zoutreductie op de loer ligt.
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