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Etikettering, informatie en consumenten
Wetgeving

Bij het stimuleren van een gezonde voeding-

keuze neemt het etiket neemt een centrale

plaats in. Voor de consument is het etiket de

belangrijkste en vaak de enige bron van infor-

matie. Helaas is op dit moment het etiket voor

consumenten eerder verwarrend dan een hulp-

middel bij de keuze van gezonde voeding.

Consumenten maken vaak keuzes op ba-
sis van incomplete informatie en halve
waarheden. Zij laten zich leiden door
claims als ‘light’, ‘0% vet’, ‘rijk aan vita-
mine C’ en ‘verrijkt met calcium’. Uit on-
derzoek van de Europese consumenten-
organisatie BEUC, gehouden in vijf lan-

den – Duitsland, Denemarken,
Hongarije, Polen, Spanje – blijkt dat con-
sumenten geïnteresseerd zijn in gezonde
voeding en dat zij zich bij hun keuze voor
producten laten leiden door voedings-
waarde en gezondheidsclaims. Het me-
rendeel (77%) van de respondenten gaf
aan geïnteresseerd te zijn in voeding en

81% vindt informatie over voedings-
waarde op de verpakking wenselijk. Maar
tegelijkertijd geeft men aan dat het de
claim is die beter wordt begrepen en lei-
dend is in de aankoop. De informatie
over voedingswaarde wordt veel te inge-
wikkeld gevonden.

Claims
Claims zijn geen goed instrument voor
gezonde keuzes omdat ze vaak één (posi-
tief) aspect van een product overbelich-
ten en de minder positieve weglaten. Het
is tekenend dat vrijwel de helft van de
respondenten in het BEUC-onderzoek
aangeeft positief beïnvloed te worden in
de aankoop als op een product wordt ver-
meld dat het rijk aan calcium is, zelfs als
het veel zout, vet of suiker bevat.
Andere informatie over de voedingswaar-
de is vaak ver te zoeken, onleesbaar of

niet te begrijpen. Zo zijn er nog veel pro-
ducten waarop informatie over de voe-
dingswaarde volledig ontbreekt. Vaak
staan de verschillende onderdelen van de
declaratie in diverse talen naast elkaar of
staat er alleen iets over vet maar niets
over suiker of het totaal aan calorieën.

Onbegrijpelijk
Het is dan ook niet vreemd dat uit onder-
zoek van de Consumentenbond en van
EUFIC (European Food Information
Council, een non-profit organisatie die
media, gezondheids- en voedingsdes-
kundigen en opinieleiders van weten-
schappelijk informatie over voedings-
onderwerpen voorziet) blijkt dat veel
consumenten het etiket niet begrijpen.
Een panelonderzoek van de Consumen-
tenbond dat begin dit jaar werd gehou-
den laat zien dat driekwart van de res-

pondenten vindt dat informatie op het
etiket over de voedingswaarde hen zou
moeten helpen bij het maken van de keu-
ze voor een bepaald voedingsmiddel. Dat
het etiket altijd een declaratie moet be-
vatten vindt 83%. Tegelijkertijd geeft
37% aan dat de huidige voedingswaarde-
declaratie niet makkelijk te begrijpen is
en zou kunnen worden verbeterd.
EUFIC concludeert uit onderzoek dat eti-
ketten de consument niet de informatie
geven waar behoefte aan is en om die
reden vrijwel altijd worden genegeerd. 

Kleurcode
Hoe kan het etiket de consument helpen
bij het maken van een gezonde keuze?
Op de eerste plaats door levensmiddelen
te voorzien van een kleurcode. Bijna drie-
kwart van de respondenten (74%) in ons
onderzoek vindt dat een kleurcode helpt
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bij de keuze. Ruim driekwart (76%) vindt
dat een etiket in een oogopslag duidelijk
moet maken of een product gezond is of
niet.
De Consumentenbond wakkerde de dis-
cussie over kleurcodes in 2004 aan met
de lancering van een kleurenpiramide.
Inmiddels heeft de industrie zelf een aan-
tal initiatieven in die richting genomen.
Albert Heijn introduceerde recentelijk
het gezonde klavertje. De FNLI reageerde
met een energielogo dat in de maak zou
zijn. Initiatieven uit de markt zijn goed
om de discussie actueel te houden, maar
tegelijkertijd dreigt het gevaar van wild-
groei aan allerlei symbolen. Dan is de
consument nog verder van huis. Wij zijn
dan ook van mening dat er een duidelijke
taak ligt voor de overheid om er voor te
zorgen dat er één kleurcode komt en dat
dit op alle producten op herkenbare wijze
wordt aangebracht. Juist bij de minder
gezonde producten moet de consument
een helpende hand worden geboden. Dat
helpt misleidende claims door te prikken
en stimuleert de productinnovatie.

Gestandaardiseerd
Op de tweede plaats kan het etiket bij-
dragen aan het maken van weloverwogen
voedingkeuzes door een duidelijke, ge-
standaardiseerde voedingswaardedecla-
ratie. De Consumentenbond en BEUC
maken zich dan ook sterk voor een ver-
plichte voedingswaardedeclaratie op alle
voedingsmiddelen.
Op de derde plaats kan het etiket bijdra-
gen aan een gezonde keuze indien wordt
voorkomen dat er misleidende claims op
verpakkingen van levensmiddelen prij-
ken. Het beschermen van consumenten
tegen de nadelige effecten van onduide-
lijke, vage, of anderszins misleidende
claims is naar onze mening noodzakelijk.
De Consumentenbond stelt zich op het
standpunt dat aan de hand van voedings-
profielen dient te worden vastgesteld of
een product al dan niet een claim mag
dragen, gebaseerd op alle relevante voe-
dingsstoffen die erin zitten.

Brussel
De industrie denkt daar (vanzelfspre-
kend) anders over en wil dat claims op
alle producten mogelijk blijven. De in-
dustrie lobbyt dan ook fors in Brussel om
de voedingsprofielen buiten de Europese
regelgeving te houden. Maar als we de
consument echt willen helpen bij een
gezonde keuze is het wat ons betreft
noodzakelijk dat voedingsmiddelen met

formiteit het voortouw te nemen. Met de
verschillende initiatieven die elkaar nu al
in snel tempo opvolgen lopen we de kans
dat binnen korte tijd zo veel verschillen-
de eigen logo’s van de industrie en de
retail gaan ontstaan dat de consument
door de bomen het bos niet meer ziet.
We moeten dus tegelijkertijd hard wer-
ken aan één logo dat consumenten in

één oogopslag informatie kan geven over
de voedingswaarde van een product. Pas
dan geef je de consument precies de
informatie die hij nodig heeft om produc-
ten met elkaar te vergelijken en een be-
wuste keuze te maken.

veel vet, suiker of zout geen gezond-
heids- of voedingsclaims dragen, een-
voudigweg omdat ze op die producten
niet thuishoren. Het is in onze ogen niet
juist dergelijke producten een gezond
imago te geven.

Verantwoordelijkheid
De consument is verantwoordelijk voor
zijn eetgedrag, vinden overheid en bed-
rijfsleven. Eens. Maar reik die consument
dan instrumenten aan om die verant-
woordelijkheid ook daadwerkelijk te kun-
nen nemen. Begrijpelijke, eenduidige en
eerlijke informatie over wat in een pro-
duct zit, is daarbij onontbeerlijk. Gezien
de kansen die het etiket kan bieden in
het bevorderen van een gezond eetge-
drag is het goed dat het ministerie van
VWS vooruitstrevend te werk gaat bij het
verbeteren van de voedingswaarde-infor-
matie op het etiket.

Eén logo
Daarnaast zal VWS zich harder moeten
inspannen om ook op het terrein van uni-
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De industrie lobbyt in Brussel 
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De Consumentenbond pleit in het kader van haar campagne Gezonde Voeding via posters en
gidsen voor juiste en heldere informatie van fabrikanten. De consument wordt in haar ogen
te vaak verleid, misleid en onvoldoende geïnformeerd.


