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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: ‘Het vermelden van voedings
waarden op de voorkant van de verpakking 
per portie in plaats van per 100 gram is  
misleidend’

a. Eens. Consumenten krijgen zo geen goed beeld meer  
van de voedingswaarde van een product. 

b. Oneens. Consumenten krijgen een goed beeld van  
de voedingswaarde van een product omdat ze beter 
weten hoeveel ze ervan eten. 

c. Anders.

Geert de Rooij, manager Levensmiddelenwetgeving en Voed-
selveiligheid van de FNLI, vindt niet dat er sprake is van mis-
leiding als de voedingswaarde per portie vermeld wordt.
“De FNLI gelooft sterk in de verantwoordelijkheid van de 
consument voor het maken van keuzes. Het is dan wel nood-
zakelijk dat de consument beschikt over toegankelijke en 
begrijpelijke informatie om de afweging voor een bepaalde 
keuze te kunnen maken.
De FNLI denkt dat de weergave van voedingswaarden per 
portie in relatie tot de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (voor 
energie en verschillende voedingsstoffen, zoals vet, verza-
digd vet, suikers en natrium) consumenten ondersteunt in 
die afweging. Daarnaast kunnen consumenten ook op het 
etiket lezen hoeveel dit ‘bijdraagt aan’ of ‘deel uitmaakt van’ 
wat zij op een dag zouden moeten eten en drinken.”

De Consumentenbond is het eens met deze stelling, meldt 
beleidsmedewerker Henry Uitslag. 
“Het is voor consumenten niet mogelijk om een goed beeld 
te krijgen. Uit recent onderzoek van ons blijkt wederom dat 
de portiegroottes per fabrikant enorm kunnen verschillen. 
Waar de ene portie uit een handje vol bestaat is bij een 
andere producent een kom vol te scheppen. Eenduidigheid is 
nodig om een eerlijk vergelijk te kunnen maken dat voor 
consumenten in een oogopslag, liefst op de voorkant van de 
verpakking , te zien is.” 

Zeventig procent van de internetstemmers is het eens met de 
stelling.

Europees Parlement 
keurt etiketteringsvoor
stel goed
Vanaf 1 januari 2014 moeten voedingseti-
ketten in alle EU-landen een minimum 
aan specifieke informatie bevatten. Con-
sumenten kunnen door de nieuwe etiket-
tering beter geïnformeerde keuzes te 
maken. Nutritionele informatie moet van-
af nu verplicht per 100 g/ml vermeld staan. 
Nu staan nutritionele waarden in zulke klei-
ne lettertjes vermeld dat nauwelijks te lezen is 
wat er eigenlijk staat. Daarom komen er criteria om de leesbaar-
heid te garanderen. Informatie over allergenen moet altijd beschik-
baar zijn, ook voor niet-verpakte voeding. 
Onder de huidige EU-regels vermeldt het etiket de herkomst van 
bepaalde voedingsmiddelen al. Deze regel wordt nu uitgebreid 
naar vers vlees van varkens, schapen, geiten en gevogelte. 
Herkomst etikettering kan zich in de toekomst uitbreiden tot andere 
voedingscategorieën (zoals vlees bij gebruik als een ingrediënt, 
melk of onbewerkte voedingsmiddelen), maar de Europese Com-
missie doet eerst een effectbeoordeling om de haalbaarheid en de 
potentiële kosten af te wegen. De lidstaten mogen zelf beslissen in 
welke taal de informatie op het etiket komt. In de toekomst plant 
de Commissie nog verdere maatregelen. Zo komen er aparte voor-
stellen over alcohol en de oorsprongvermelding van andere voe-
ding, zoals vlees in verwerkte voeding, melk en zuivelproducten. 
Ook over de aanwezigheid van transvetzuren en de vermelding of 
een dier al dan niet ritueel geslacht is, zit wetgeving in de pijplei-
ding (zie ook pag. 29). 

www.europarl.europa.eu   QQ

Zeecontainer
“Elke vijf minuten laden we een zeecontainer vol met melk-
poeder, boter en kaas.”
Woordvoerder Fonterra, de zuivelcoöperatie die goed is voor 
circa een derde van de export uit Nieuw-Zeeland in de Volks-
krant van 25-07-2011.
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• Industriële sproeiers

• Sproeisystemen

• Tankreinigers

• Luchtmessen

• Spuitpistolen

• Toebehoren
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