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Etikettering, informatie en consumenten
Wetgeving

Het etiket heeft zichzelf als communicatiekanaal de das om gedaan. De verplichte vermelding van

allergenen en de verdere detaillering in de ingrediëntendeclaratie zijn de nekslag, terwijl het om

informatie moet gaan die waarde heeft voor de consument. De oplossing is een goed doordacht,

beknopt etiket en een betrouwbare, toegankelijke databank die productgebonden informatie geeft.

Etiketteringinformatie moet behulpzaam
zijn bij het kiezen. En bij de keuze gaat
het om volksgezondheid, veiligheid, kwa-
liteit en transparantie. Er zijn twee infor-
matieoverdrachtmomenten: bij aankoop
en achteraf. Het moment van aankoop is
uiteraard het belangrijkste, want alleen
dan is er invloed op de keuze mogelijk.
Dat moment is echter bitter kort. Je kunt
dan alleen de kern van een boodschap
kwijt. De informatie moet dus kort zijn en
doelgericht.

Databank
Kort betekent onvermijdelijk dat een deel
van de informatie vervalt. Dat is even wen-
nen, want voor veel informatie is strijd gele-
verd om die vermeld te krijgen. Veel infor-
matie bij een levensmiddel leveren is juist
belangrijk geworden omdat het koelmeu-
bel minder informatief is dan de winkelier
van vroeger, omdat de levensmiddelen
gecompliceerd zijn samengesteld en
behandeld, en omdat openheid de weg is

naar meer consumentenvertrouwen.
Het Voedingscentrum pleit er dan ook
voor dat niets van de informatie verloren
gaat, integendeel, meer informatie is
wenselijk. De oplossing voor deze tegen-
strijdige situatie is een databank. Met be-
hulp van de streepjescode kan een data-
bank net zo productspecifiek zijn als een
etiket. Uiteraard moet een databank toe-
gankelijk zijn, zowel in de winkel (via een
consumenttoegankelijke scanner), als
thuis (productcode in cijfers voor gebruik
op internet). Een kernachtig etiket voor
het aankoopmoment en een databank
voor de naslaginformatie dus. Wel is een
beheersorganisatie nodig voor de data-
bank om minstens dezelfde betrouw-
baarheid te halen als de verplichte infor-
matie op etiketten nu biedt.

Wat biedt het etiket?
Allereerst zie je een merknaam en kleuri-
ge commerciële informatie. Vervolgens is
er veel ruimte nodig voor informatie die
een warenwettelijke achtergrond heeft.
Bij de warenwettelijke informatie is voor-
al veel ruimte nodig voor een ingrediën-
tendeclaratie. Verder zijn vaak een paar
vierkante centimeters ingevuld met ge-
gevens over de voedingswaarde. Tenslot-
te is een reeks van losstaande termen
verplicht, al naar gelang de aard van het

product. Denk aan een aanduiding (een
naam) waaruit de aard van het product
blijkt. Verder een houdbaarheidsdatum,
een inhoudsmaat, een fabrikantennaam,
eventueel een bewaar- en een berei-
dingsinstructie en nog wat details.
Dit overziend is inperking van de infor-
matie eigenlijk alleen mogelijk met de
ingrediëntendeclaratie en de voedings-
waardedeclaratie. De rest is al bondig en
vooral onmisbaar bij aankoop. Veel kan
gewonnen worden door de informatie
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meer te uniformeren. De consument
weet direct waar te kijken, en beseft de
status van de informatie. Wishful thin-
king misschien, maar wij noemen dit het
EU-blok van verplichte informatie.

Ingrediënten
De ingrediëntendeclaratie is de grootste
doorn in het oog van de op informatie
beluste consument, vooral de ingrediën-
tendeclaratie in zijn nieuwste verschij-
ningsvorm. De vernieuwing behelst een
uitvoerige manier van declareren van a-
llergene bestanddelen plus een verdere
uitsplitsing van samengestelde ingredi-
ënten. Dit wordt in meerdere talen sa-
mengedrukt op een heel klein oppervlak,
misschien ook nog in een vouw en tegen
een slecht contrasterende achtergrond.
Hopeloos dus. Het Voedingscentrum
steunt het idee van het ministerie van
VWS om de ingrediëntendeclaratie terug
te brengen tot alleen de specifieke ingre-
diënten waarvoor momenteel kwantifice-
ring verplicht is. Dat zijn de ingrediënten
die voorkomen in de verkoopbenaming,
of die opvallend in woord of beeld op de
verpakking voorkomen. Ingrediënten dus
die van wezenlijk belang zijn om het pro-
duct te karakteriseren. In de praktijk zijn
dit slechts enkele van de ingrediënten.
Voorwaarde is dat de volledige ingrediën-
tendeclaratie beschikbaar blijft in de
databank. Vanuit de databank moet je de
volledige lijst in je eigen taal, met fat-
soenlijke lettergrootte en eventueel met
toelichting, in beeld kunnen krijgen.
Als dan ook nog de meertaligheid van het
etiket aan banden wordt gelegd is hier-
mee een grote slag gewonnen. 

Calorieën, vet, suiker, zout 
Een tweede stuk tekst dat het Voedings-
centrum uitdaagt is de informatie over de
voedingswaarde. Informatie over de calo-
rieën is cruciaal in de strijd tegen overge-
wicht. Momenteel is voedingswaardede-
claratie niet verplicht (uitzonderingen
daargelaten) en slechts weinig uniform.
Ze bezigt naast calorieën ook begrippen
die bij de consument niet overkomen
(koolhydraten) of die niet belangrijk zijn
(eiwitten). De optimale voedingswaarde-
informatie die wij voorstellen beperkt
zich tot het rijtje calorieën, vet, suiker en

zout, waarbij we op dit moment nog
open houden om natrium te hanteren in
plaats van zout. Daarbij hechten wij aan
de vermelding van de referentiegetallen
van 2.000 calorieën per dag voor vrouwen
en 2.500 voor mannen. Bovendien dient
de declaratie op portiebasis te zijn, des-
noods op verpakkingsmaat, maar niet in
abstracte begrippen als 100 gram of mil-
liliter. We weten van de uniforme en ver-
plichte nutrition facts uit de VS dat de
begrippen ‘uniformiteit’ en ‘algemeen
verplicht’ belangrijk zijn.

Allergenen
Het was een lang gekoesterde wens van
consumentenzijde om meer informatie
over de aanwezigheid van allergene be-
standdelen te etiketteren. Die informatie
moet nu opgenomen zijn in de ingrediën-
tendeclaratie. Het is de vraag of de con-
sument die daar behoefte aan heeft deze

informatie kan vinden. Onderaan nog
eens apart de allergenen noemen biedt
enig soelaas, maar kan toch ook verwar-
ren. Het zou interessant zijn de aanwe-
zigheid van de allergenen te vermelden
door gebruik van iconen. Een allergiepa-
tiënt kan dan screenen op de voor hem
belangrijke iconen, zonder een zoekpartij
in kleine letters. Iconen zijn bovendien
onafhankelijk van taal.

Beeldmerken
Het probleem van iconen, logo’s, keur-
merken en andere beeldmerken is dat de
gebruiker moet weten waar ze voor staan.
Het grote voordeel van een begeleidende
databank is dat die ruimte heeft om de
betekenis van de diverse beeldmerken
nauwkeurig weer te geven. De databank
biedt dan ook de mogelijkheid om meer
met beeldmerken te doen. Voorlichtings-
campagnes varen wel bij sterke beeld-
merken. Denk bijvoorbeeld aan de al
jaren lopende campagne om de con-
sumptie van groente en fruit te bevorde-
ren. Het Voedingscentrum biedt een

beeldmerk met zijn naam aan voor pro-
ducten die een goede bijdrage leveren.
Op deze manier is de vernieuwde etiket-
tering met databank ook een efficiency-
slag voor voorlichtingscampagnes. 

Ten slotte
Het is boeiend om verbeteringsvoorstel-
len voor het etiket te doen, maar de feite-
lijke uitdaging ligt in de gezamenlijkheid
van initiatieven. Wij doen dan ook een
beroep op alle betrokkenen om het geza-
menlijke belang van een beter geïnfor-
meerde consument centraal te houden.
Tegenover de investeringen zal waarde-
ring van de consument staan. De ontwik-
keling van internet en digitale systemen
gaan hard genoeg om de geschetste ont-
wikkeling reëel te noemen.
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