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Misleiding hoger 
op agenda VWS
NVWA intensiveert toezicht op informatievoorziening

het schandaal met paardenvlees heeft voor een kentering 
gezorgd in het beleid van vWS. De consument wordt daarin 
meer centraal gesteld. Bij incidenten zal deze sneller en beter 
worden geïnformeerd. De nvWA zal bovendien nadrukkelijker 
toezien op of producenten de consument misleiden. tijdens de 
vmt-bijeenkomst Levensmiddelenwetgeving gaven nvWA, 
Stichting reclame code, FnLi en consumentenbond inzicht in 
wanneer zij vinden dat informeren misleidend wordt.

frambozen, terwijl dit sap voor het overgro-
te deel uit (goedkoop) appelsap bestaat. 
Beens: “Kan dat of is dat misleiding? Tot nu 
toe wordt er vooral juridisch naar gekeken, 
ook bij uitspraken van de Reclame Code 
Commissie. Als het appelsap maar bij de 
ingrediënten staat, dan is het goed, zo luidt 
de redenering. Je ziet echter in de maat-
schappij een verschuiving in acceptatie; wat 
vinden we met zijn allen dat moreel nog 
kan? Het is een nadrukkelijke wens van 
onze minister om daar vanuit VWS en 
NVWA meer mee te doen. Die discussie zal 
komend jaar veel meer aandacht krijgen, 
waarbij fabrikanten gelegenheid krijgen om 
te laten zien hoe zij zelf hun verantwoorde-
lijkheid daarbij invullen.” 
Een andere informatieroute die VWS volgt 
is het Voedingscentrum. Op hun site zijn 
themapagina’s gekomen met onderwerpen 
waarover consumenten zeggen zich zorgen 
te maken; denk aan zoetstoffen en suiker, 
smaakversterkers, bestrijdingsmiddelen, 
antibioticaresistentie. Daarnaast wordt er 
door het Voedingscentrum rond incidenten 
veel meer getwitterd om de consument te 
laten weten wat hij zelf kan doen/laten.  
“De minister vindt interactief informeren 
belangrijk”, aldus Beens. “We gaan na hoe 
dit bijvoorbeeld via campagnes verder kan 
worden ingevuld.”

Stoplichten in de horeca
Een ander voorbeeld van het beter informe-

Plaatsvervangend directeur Marije Beens 
van de VWS-directie Voeding, Gezond-
heidsbescherming en Preventie (VGP) liet 
er tijdens de VMT-bijeenkomst ‘Levens-
middelenwetgeving’ in maart geen twijfel 
over bestaan: VWS heeft het afgelopen jaar 
belangrijke accentverschuivingen doorge-
voerd in zijn beleid. De etiketteringsveror-
dening, de vele incidenten, in het bijzonder 
die rond paardenvlees, waren daarvoor de 
aanleiding. 
“Informatievoorziening, transparantie en 
aanpak van misleiding zijn meer naar de 
voorgrond van ons beleid verschoven, waar 
voedselveiligheid altijd al centraal heeft 
gestaan. Door de consument beter te infor-
meren wil de minister van VWS de consu-
menten meer ‘handelingsperspectief ’ 
geven, waarmee zij beter op de hoogte zijn 
over wat zij zelf kunnen doen bij aankoop, 
bewaren en bereiden van voedsel.” Over 
extra inzet op informatie voor de consu-
ment wordt binnenkort door de minister 
van VWS een brief naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Ook fraude, opsporing en sancti-
onering hebben volgens Beens duidelijk een 
hogere prioriteit in het overheidstoezicht 
gekregen. Zij verwees daarvoor onder meer 
naar het ‘Plan van aanpak’ dat haar minister 
en de staatssecretaris van Economische 
Zaken (EZ) eind vorig jaar naar de Tweede 
Kamer hebben gestuurd. “In de Taskforce 
Voedselvertrouwen die vorig jaar is inge-
steld, kijkt ook het bedrijfsleven hoe over-
treders en andere kwaadwillenden uit de 
voedselketen geweerd kunnen worden. 
Gaandeweg dit jaar moeten de resultaten 
van de Taskforce Voedselvertrouwen wor-
den uitgerold en geïmplementeerd.”

Misleiding
“Hebben we bij de huidige informatievoor-
ziening richting consumenten nog een goed 
verhaal? Is er een grens aan wat je kunt sug-
gereren?”, hield Beens haar toehoorders uit 
bedrijfsleven en advocatuur voor. Als voor-
beeld noemde zij vruchtensappen met een 
afbeelding van bessen, bramen, aardbei en 

VMT07_026-028_IA Not guilty.indd   26 08-05-2014   10:07:53



027

ren van consumenten gaf hoofdinspecteur 
Henk de Groot van de NVWA-divisie Con-
sument & Veiligheid. “In juni maken we 
ons oordeel over 1600 lunchrooms via 
internet openbaar. De consument kan per 
plaats zien welke lunchrooms daar zijn en 
hoe wij deze beoordelen op de juiste 
omgang met voedsel, hygiëne en ongedier-
tewering. Zijn deze drie belangrijke basis-
principes voor voedselveiligheid in orde, 
dan is de kans groot dat daar weinig risico’s 
zijn voor de consument. Desgewenst kan de 
consument doorklikken naar meer gedetail-
leerde bevindingen waarop ons oordeel is 
gebaseerd, achterliggende wetgeving, 
reacties van het bedrijf enzovoorts.”

Paneldiscussie over misleiding
Ook de paneldiscussie met vertegenwoordi-
gers van FNLI, Consumentenbond, NVWA 
en Stichting Reclame Code gaf inzicht in 
denkwijzen en mogelijke oplossingen rich-
ting het beter informeren van consumen-
ten. Dit gebeurde aan de hand van vier con-
crete producten. De eerste was voorgekook-
te quinoa van Nature Crops. De vele 

aanprijzingen op de verpakking, waaronder 
‘extreem biologisch’ zorgde voor gelach in 
de zaal, maar ook voor de vraag hoe het 
kan dat onder andere Jumbo dit product 
verkoopt. Moet de NVWA deze producent 
(en Jumbo) niet beboeten en van de markt 
laten halen? Gezien de eerdere betogen van 
Beens (VWS) en De Groot (NVWA) zal dat 
voortaan sneller gebeuren.
Wetgevingsdeskundige Geert de Rooij van 
de FNLI: “Aanduidingen als ‘bevat geen 
transvetten’ en ‘geen cholesterol’ zijn net als 
‘ggo-vrij’ verboden.” Verder bevat het pro-
duct volgens panellid Jan Eliëns (NVWA) 
een aantal aanprijzingen zoals biologisch 
(wat automatisch inhoud dat het ggo-vrij 
is), die gelden voor alle quinoa waardoor 
dit product zich niet onderscheid van ande-
ren en daardoor misleidend zijn en ook om 
die reden verboden zijn. “Als wij over dit 
product een klacht zouden krijgen, krijgt 
het bedrijf een boete en moet het maat-
regelen nemen om de verpakking te ver-
beteren.”
De Reclame Code Commissie (RCC) kan 
naleving van haar oordeel niet direct 

afdwingen. Panellid Fiona Vening: “Weigert 
een producent zijn verpakking aan te pas-
sen, dan zetten we deze op de ‘non compli-
ance’ lijst die door iedereen is te bekijken. 
Ook melden we dit bij de Autoriteit Consu-
ment en Markt, waar misleiding onder valt, 
die daar dan op kan handhaven.” 
Vanuit de zaal werd opgemerkt dat lang 
niet iedereen weet dat quinoa biologisch 
wordt geteeld en dat deze vermelding dus 
wel degelijk toegevoegde waarde kan heb-
ben en niet misleidend hoeft  te zijn. Panel-
lid Henry Uitslag van de Consumenten-
bond opperde nog om te kijken of de con-
sument – in navolging van Frankrijk en 
Duitsland – toch niet beter kan worden 
geïnformeerd over de ggo-status van een 
product.

Wij zijn nummer 1 in smaak
Een tweede case ging over koffi  e die produ-
cent Buisman aanprijst met nummer 1 in 
smaak. Nestlé maakte daartegen bezwaar 
bij de RCC, zowel ten aanzien van de alge-
mene regels als branchespecifi eke regels, 
maar kreeg daarin geen gelijk. “Bij aandui-

misleiden de volgende producten 

de consument? (met de klok 

mee): Duitse tiramisu (uit italië 

met slechts 1,5% mascarpone), 

Buisman koffi e (nummer 1 in 

smaak), voorgekookte Quinoa 

van nature crops (met diverse 

verboden claims) en Fred en ed 

Smaakwater (met fruitafbeelding 

en alleen aroma).
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ding als de beste, de lekkerste en ook bij 
nummer 1 in smaak, snapt de consument 
best dat dit de mening van de fabrikant is 
en dat deze daarbij een zekere mate van 
overdrijving hanteert. Smaak is namelijk 
subjectief ”, lichtte Vening toe. “De consu-
ment kan zelf inzien dat dit niet is geba-
seerd op gedegen, onafhankelijk onderzoek. 
Zou de producent daar naar verwijzen, bij-
voorbeeld als beste getest, of naar een pro-
duct van een concurrent, dan moet de pro-
ducent desgevraagd het onderzoek noemen 
en bij een klacht ter beschikking stellen om 
aan te tonen dat het naar waarheid en niet 
misleidend is.” Zelfs als Nestlé met een 
eigen onderzoek had onderbouwd dat hun 
koffie de beste smaak zou hebben, wat een 
vraag uit de zaal was, had dit de uitspraak 
volgens Vening niet veranderd, eenvoudig 
omdat Buisman niet zelf expliciet verwijst 
naar een test. 

Tiramisu en vruchtensappen
De derde case betrof ‘Duitse’ tiramisu waar-
op de producent het gehalte mascarpone 
had ‘gekwid’, omdat de aanwezigheid van 
deze roomkaas op de voorkant werd aange-
prezen (zie de omcirkelde tekst). Eliëns van 
de NVWA: “Mijn Duitse collega’s redeneer-
den echter dat de aanprijzing de suggestie 
wekte dat in deze tiramisu extra veel mas-
carpone is verwerkt dan de gebruikelijke 20 
of meer procent. Dat blijkt met 1,5% sterk 
tegen te vallen en dus vonden zij dat er 
sprake is van misleiding.”
De zaal dacht verschillend over deze case. 
Enerzijds werd aangegeven dat het gehele 
plaatje (bijv. het appelleren aan Italië; ‘das 
Original aus Italien’) ten onrechte sugge-
reert dat het volgens Italiaans recept is 
gemaakt, zelfs in Italië zou zijn vervaardigd. 
Anderzijds werden vraagtekens gezet bij de 
kennis van de consument: als deze niet het 
recept kent, en dus niet weet of en hoeveel 
mascarpone normaliter tiramisu bevat, hoe 
kan hij dan worden misleid, ook als er 
slechts 1,5% roomkaas in is verwerkt. 

Vruchtensappen
Een vergelijkbare discussie volgde over 
pakken met vruchtensap met daarop groot 
afgebeeld vruchten die slechts in kleine 
hoeveelheden in het sap aanwezig zijn. 
Vening gaf aan dat de RCC daarmee 
akkoord is mits de fabrikant de gebruikte 
hoeveelheden maar op de juiste wijze 
(KWID) etiketteert. “De RCC gaat ervan 
uit dat de consument niet alleen kijkt naar 
het plaatje op de voorkant, maar ook de 
overige informatie op het etiket zoals de 
ingrediëntenlijst, meeneemt in zijn aan-
koopbeslissing.” 
Uitslag (Consumentenbond) was het daar 
niet mee eens en waarschuwde de produ-
centen. “Dit soort voorbeelden werken op 
een deel van consumenten als een rode lap; 
het maakt ze woedend.” Bij eigen onder-
zoek trof de Consumentenbond 170 ver-
pakkingen aan in de schappen waarvan de 
afbeelding niet het hoofdingrediënt van het 

sap was. “Als het er een of twee producen-
ten zijn, a la, maar blijkbaar is er bij deze 
gehele groep consensus dat dit kan. We zijn 
bang dat dit zal overslaan naar andere pro-
ductcategorieën. In dat geval corrigeert de 
ene fabrikant niet langer de ander, zoals bij 
het voorbeeld van de koffie het geval was. 
Toezicht op naleving wordt dan nog 
belangrijker.” Artikel 29 van de Warenwet 
biedt daarvoor volgens hem voldoende 
houvast. “Gelukkig heeft VWS aangegeven 
zich hierin nader te willen verdiepen. Als 
de NVWA en RCC nu ook kritischer wor-
den, dan kunnen we dit hopelijk tegen-
gaan.”
Uitslag gaf aan dat de consument niet van 
iedere verpakking de kleine lettertjes moet 
lezen om te weten wat hij eet. “Aankoopbe-

slissingen worden in een seconde gemaakt 
en de consument heeft na een werkdag echt 
geen zin alles te lezen; hij moet kunnen 
vertrouwen op de indrukken die een fabri-
kant via zijn verpakking geeft.”
Toch mag er volgens diverse deelnemers 
ook wel een kritische houding van de con-
sument worden verwacht. “Als je kijkt naar 
de prijs waarvoor deze producten worden 
aangeboden, dan weet je als gemiddelde 
consument dat dit niet kan; in hoeverre is 
er dan nog sprake van misleiding of neemt 
de consument dit voor lief om toch van een 
dergelijk product te kunnen genieten?”

Kletspraatjes van de  
Consumentenbond
Het vierde en laatste product betrof Smaak-
water van Fred en Ed met daarin 4,5 sui-
kerklontje. Een van vele producten die de 
Consumentenbond op haar ‘wall of shame’ 
heeft gezet (en daar door consumenten als 

‘winnaar’ van de maand maart 
werd gekozen). De Rooij zei de 
kritiek van de Bond niet te 
begrijpen en wees erop dat de 
fabrikant alle informatie heeft 
gegeven, maar de consument dit 
niet altijd wil lezen c.q. weten. 

Toch zag NVWA’er Eliëns een paar wets-
overtredingen. “Op de voorkant staan 
vruchten – appel, peer en perzik – afge-
beeld terwijl die er niet inzitten. Dat is mis-
leiding. “Ook de term ‘fruitig’ geeft mij de 
indruk dat hier fruit in is verwerkt. Ik zou 
tevreden zijn geweest als de afbeeldingen 
van de vruchten weg zouden zijn gelaten. 
De juiste Warenwettelijke benaming zou 
zijn: ‘mineraalwater met natuurlijke fruit-
smaken’, maar dat zet de fabrikant nu juist 
heel klein op de achterkant van de verpak-
king.” Panelleider De Best polste daarop de 
mening van de zaal, maar die bleek bij 
handopsteking hierover zeer verdeeld.

• Hans Damman •

‘ Als de consument het 
recept niet kent, hoe kan 
hij dan worden misleid?’
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