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Traceerbaarheid 
topprioriteit NVWA

Het ministerie van VWS opende de VMT- 

bijeenkomst Levensmiddelenwetgeving  

met een beleidsoverzicht op het terrein  

van voedsel en voeding. Inge Stoelhorst,  

beleidscoördinator van de Directie  

Voeding, Gezondheidsbescherming en  

Preventie, zette de belangrijkste ontwikkel-

lingen op de thema’s voedselveiligheid en 

gezonde voeding uiteen. Microbiële risico’s 

De NVWA geeft hoge prioriteit aan traceerbaarheid. VWS zet 
tijdens het EU-voorzitterschap in op reductie van gebruik van 
antibioticum en van zout, verzadigd vet en calorieën in voeding. 
Ook voor misleidende etiketten is meer aandacht. De NVWA 
handhaaft, terwijl VWS onderzoekt welke informatie op het eti-
ket als misleidend wordt ervaren, zo leerde VMT’s bijeenkomst 
Levensmiddelenwetgeving 2015

‘Consument moet ook etiket lezen’

Tijdens het EU-voorzitterschap gaat VWS 

behalve op reductie van het antibioticum-

gebruik ook sterk inzetten op gezonde  

voeding, nationaal en Europabreed, onder 

andere via een Europese conferentie begin 

volgend jaar. De Gezondheidsraad brengt 

naar verwachting in november de nieuwe 

richtlijnen Goede Voeding uit, aan de hand 

waarvan het Voedingscentrum de Schijf van 

Vijf aanpast. 

De voedselfraude-incidenten hebben de 

overheid en het bedrijfsleven wakker ge-

schud. Er is nu volop aandacht voor ver-

scherping van het toezicht en de opsporing 

van fraude. De overheid, maar zeker het  

bedrijfsleven, moet forse inspanningen 

leveren om deze incidenten in de toekomst 

te kunnen voorkomen of snel te kunnen 

aanpakken. “Ketenborging vergt een forse 

inzet van bedrijfsleven”, aldus Stoelhorst. 

“Daarvoor is echter een cultuurverandering 

nodig. Er komt een gedragscode waarbij  

bedrijven elkaar scherp moeten houden.”

Normen of gedrag
“Rode draad in ons beleid is dat het  

bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid 

neemt”, begon Ria Westendorp, hoofd  

Toezichtsontwikkeling bij de NVWA.  

Haar presentatie had de ondertitel  

Normen of gedrag. “Wij zijn  ervan  

overtuigd dat voedselveiligheid in Neder-

land niet wordt bereikt met normen, maar 

met het nemen van eigen verantwoordelijk-

heid door het bedrijfsleven. Dat ondersteu-

blijven een belangrijk aandachtspunt. De 

belangrijkste is Campylobacter in pluim-

veevlees. VWS ziet graag dat de opgestelde 

proceshygiënenorm 1.000 kve/g daadwer-

kelijk wordt doorgevoerd in slachterijen en 

bij de retail als inkoopspecificatie. “We zijn  

regelmatig met hen in gesprek en hopen dat 

zij de komende tijd de nodige aanvullende 

stappen zetten”, aldus Stoelhorst.  

CONGRES

De deelnemers hadden een zeer diverse achtergrond, wat interessante vragen en standpunten opleverde.
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relatief veel producten afwijken van de 

grondstofspecificatie in de fabriek. “Dat is 

op zijn minst zorgelijk, ook al omdat het 

etiket bij een recall vaak vertrekpunt is voor 

tracering”, aldus Westendorp. “De conclusie 

was: we hebben dit met 

zijn allen nog niet goed  

geregeld.” De NVWA gaat 

dit jaar bij haar inspecties 

veel aandacht besteden aan 

traceerbaarheid; niet alleen 

op papier, maar ook met 

gesimuleerde cases. Westendorp: “Denk 

daarbij ook aan uw interne traceerbaarheid. 

In de nieuwe guidelines van de Commissie 

voor de General Food Law wordt die waar-

schijnlijk beter omschreven. Op papier 

denkt u dat u het goed heeft geregeld, maar 

er is nog geen incident geweest waarbij het 

systeem zo werkte als dat het bedrijf zich 

van tevoren had voorgesteld. Niet één!”

Misleidende producten
Misleidt de industrie de consument? Food-

watch Nederland vindt van wel. De FNLI 

Misleiding

Om te bepalen of er sprake is van mislei-

ding is niet zo zeer de wetgeving leidend. 

De rechter, maar bijvoorbeeld ook de  

Reclame Code Commissie, gaat uit van  

de kennis van de gemiddelde consument.

Fabrikanten lijken die hoger in te schatten 

dan in werkelijkheid het geval is. Zij zouden 

onderzoek moeten doen naar wat de con-

sument wel en niet begrijpt. 

Minister Schippers vindt het belangrijk dat 

de consument niet op het verkeerde been 

wordt gezet. Zij heeft een groot onderzoek 

uitgezet met onder meer de vraag waaraan 

de consument zich ergert bij etiketten op  

voedingsmiddelen. Aan de hand van de  

resultaten zal zij het bedrijfsleven aanspre-

ken op het gebruik van eerlijke en transpa-

rante informatie op verpakkingen. 

‘  Traceerbaarheid werkt 

niet zoals tevoren bedacht’

vindt van niet of hun kritiek soms verge-

zocht. Ilse Griek, sinds enkele maanden  

directeur van deze voedselwaakhond, en 

Geert de Rooij, manager Levensmiddelen-

wetgeving & Voedselveiligheid bij de FNLI, 

wisselden aan de hand van vijf voorbeelden 

meningen en argumenten uit. Dagvoorzit-

ter Petra de Best van AKD betrok daarbij 

nadrukkelijk de circa 60 deelnemers. 

Het potje Natrena-zoetstof met Stevia won 

vorig jaar met bijna 4.000 stemmen het 

Gouden Windei, de prijs van Foodwatch 

voor het meest misleidende product. Op  

de verpakking stond ‘stevia’ groot gedrukt, 

terwijl het product daarvan slechts enkele 

procenten bevat. “Misleidend”, aldus Griek. 

“Nee”, repliceerde De Rooij. “Natrena heeft 

een drager nodig voor de dosering. Op het 

etiket kan de consument lezen dat het pro-

duct 97 procent maltodextrine bevat.” Dat 

percentage stond bij de productlancering 

nog niet op het etiket. Wettelijk toen niet 

verboden, maar volgens diverse deel nemers 

zeker misleidend. De Rooij: “Niet mislei-

dend, maar hooguit onvoldoende  

nen we door zaken te stimuleren of juist 

door te handhaven.” Ook zij zette de priori-

teiten van de toezichthouder voor de deel-

nemers op een rij: etikettering allergenen, 

claims, misleiding, fraude en tracering. 

Veel toeleveranciers
Westendorp besteedde veel aandacht aan 

traceerbaarheid. Zij borduurde voort op de 

presentatie van NVWA-topman Harry Paul, 

die op VMT’s Food Event begin april het 

publiek een hamburger en een wrap had 

voorgehouden en had toegezegd de ingre- 

diënten ervan nader te zullen traceren. 

Westendorp presenteerde de resultaten. Bij 

de wrap bleken ten minste 15 bedrijven be-

trokken. Bij een eenduidiger product als de 

hamburger waren dat er zelfs 21. Maar liefst 

10 van de 21 toeleveranciers leverden bij de 

hamburger een vleescomponent. Westen-

dorp: “Tien slachterijen en uitsnijderijen! 

Ik vind dat veel. Het is niet verboden, maar 

als er iets mis is, draagt het niet bij aan het 

snel achterhalen om welke producten het 

gaat. Ook kan dit enorme gevolgen hebben 

voor de hoeveelheid producten die een be-

drijf moet terughalen.”

Tijdens de wetgevingsbijeenkomst liep de 

controlemissie van Europese toezichthou-

der Food and Veterinary Office (FVO) af. 

Westendorp: “Twee mensen van de FVO 

kochten dinsdag 13 producten in super-

markten en vroegen ons de ingrediënten  

te traceren. Vervolgens brak de hel los. Bij 

de NVWA zaten we met een crisisteam van 

30 mensen en gelukkig hadden veel bedrij-

ven die wij belden daarmee al min of meer 

rekening gehouden. Er zijn in drie, vier  

dagen zo’n 200 bedrijven bezocht. Bij de 

grens zijn we gestopt.” Wat de NVWA op-

viel is dat de ingrediënten op het etiket bij 

Rechters, maar ook de Reclame Code 

Commissie, gaan er overigens van uit dat 

de consument zelf de tijd neemt om de in-

formatie op de verpakking te lezen. Besluit-

vorming op het moment van aankoop duurt 

echter slechts enkele seconden, maar bij 

het eigenlijke gebruik van het product  

kunnen consumenten alsnog de informatie 

van de fabrikant lezen.
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geïnformeerd.” Advocaat Marco Balhuizen 

van Dijkstra Voermans nuanceerde dit 

enigszins (zie kader). De Rooij en diverse 

aan wezige fabrikanten zeiden zich het be-

lang van het noemen van dit percentage 

niet te kunnen voorstellen. Dit illustreerde 

hoe verschillend fabrikanten en consumen-

ten denken: voor de eerste is de regel van de 

wet leidend, voor de laatste de perceptie die 

de fabrikant bij hen opwekt. Griek: “Er zijn 

tal van voorbeelden van misleiding die vol-

gens de wet zijn toegestaan.”  

Als ander argument noemde Griek dat de 

Reclame Code Commissie (RCC) de aan-

prijzing van ‘zoetje uit de natuur’ mislei-

dend vindt. De Rooij: “Terecht, maar alleen 

omdat Natrena naast stevia ook een andere 

kunstmatige zoetstof had gebruikt.” De  

FNLI-manager daagde de aanwezigen uit 

om bij klachten naar de RCC te stappen om 

zo meer duidelijkheid te krijgen over wat 

wel en niet acceptabel is. “Daar zijn we alle-

maal mee gebaat.” Grieks repliek zette aan 

tot nadenken: “Dat gebeurt nauwelijks, ter-

wijl de klachten bij ons binnenstromen.” 

Medio augustus zou de Consumentenbond 

aankondigen misleidende claims bij de 

NVWA te melden, terwijl Foodwatch een 

meldpunt instelde. 

Beschermend of verhullend
De Frosties van Kelloggs illustreerden 

fraai de misconceptie over misleiding. De 

fabrikant verbijzondert op het etiket van 

deze kinderkoekjes alle energierijke in-

grediënten: suiker, glucosestroop, lactose, 

fructose, invertsuikersiroop. Griek: “Op 

zes plaatsen staan in verschillende bena-

mingen allerlei vormen van suiker, maar 

voor de consument is dat niet duidelijk. 

Misleiding!” De Rooij: “Fabrikanten zijn 

wettelijk verplicht dat te doen. Als zij de 

suikervormen op een hoop gooien, kun-

nen ze juist van misleiding worden be-

schuldig. Ook kan de consument naar de 

voedingswaarde kijken.” Daarmee raakte 

hij een ander fundamenteel punt van de 

discussie: in hoeverre is de consument 

zelf verantwoordelijk om zich goed te in-

formeren over wat hij eet. En geldt dit 

ook voor kinderen? Kunnen zij deze in-

formatie plaatsen? Waarschijnlijk niet, 

ook al omdat die volgens de wetgeving 

niet op hen is toegesneden. De GDA, in-

middels referentie-inname, gaat uit van 

volwassenen en niet van kinderen.

Vegetarische additieven
Bij de Limburgse aspergecrèmesoep van 

Honig kwam het spanningsveld tussen 

wetgeving en consumentenperceptie op-

nieuw naar voren. Een van de bezwaren 

van Griek was dat twee ingrediënten van 

dier lijke oorsprong kunnen zijn, terwijl dit 

niet op de verpakking staat: E627, uit gis-

textract of sardientjes, en E631 uit sardien-

tjes of vlees. Honig vermeldt overigens 

nergens dat het om vegetarische soep gaat. 

De Rooij: “De wet verplicht dit niet. Je 

moet dergelijke stoffen als E-nummer of 

wettelijke benaming vermelden. Daarmee 

houdt het op. Geen misleiding. Bovendien 

kan de consument bijvoorbeeld via een 

lijst van het Voedingscentrum nagaan of 

additieven van dierlijke oorsprong zijn.” 

Griek: “Volgens de wet en RCC mag dit 

inderdaad. Je kunt echter niet van vegeta-

riërs verwachten dat zij alle E-nummers 

van dierlijke oorsprong uit hun hoofd ken-

nen. Niet voor niets hebben meer dan 

13.000 consumenten bij onze campagne 

‘Verborgen dieren’ op onze site aangegeven 

dat zij producten van dierlijke oorsprong 

expliciet op de verpakking vermeld willen 

zien.” 

Het debat illustreerde nog eens dat wetge-

ving nooit afdoende kan zijn: consumen-

ten hebben een eigen verantwoordelijk-

heid om zich goed te kunnen informeren. 

Fabrikanten kunnen hen daarmee helpen 

met empirisch onderzoek, maar ook door 

gebruik te maken van de signalen die ngo’s 

afgeven. Dat besef dringt steeds meer bij 

alle partijen door. Dit debat was vijf jaar 

geleden nog ondenkbaar. Nu werd het 

voor  het tweede achtereenvolgende jaar 

gehouden tijdens de VMT Levensmidde-

lenwetgevingsbijeenkomst. De deelnemers 

waardeerden het debat met een 8,1 als bes-

te onderdeel van het programma.  

• HANS DAMMAN •

CONGRES 

De Levensmiddelenwetgevingsbijeenkomst 

is mede mogelijk gemaakt door:

Geert de Rooij (FNLI) en Ilse Griek (Foodwatch) gaven inzicht in hoe zij denken over  het informeren en  

misleiden van consumenten.


