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europees Parlement wil geen stoplichten 
op het etiket

Joyce de Stoppelaar 
Nederlandse Zuivelorganisatie, Zoetermeer

Als het aan het Europees Parlement (EP) ligt komen er geen rode, 
oranje of groene ‘stoplichten’ op het etiket van voedingsmiddelen 
te staan. Een meerderheid van het Europees Parlement vindt het 
indelen van voedingsmiddelen in ‘goed’ en ‘slecht’ niet zinvol, 
bleek bij de plenaire stemming op 16 juni over het voorstel voor een 
nieuwe Verordening voor Voedselinformatie voor de Consument. 

Op basis van criteria voor uitsluitend als negatief beschouwde voe-
dingsstoffen kan de consument immers geen volwaardig voedingspa-
troon samenstellen; het gaat om het totale voedingspatroon, vindt het 
EP. Ook de Europese Commissie en de meeste EU-landen zijn geen 
voorstander van een dergelijk systeem. 
De stemming wil niet zeggen dat het EP de consument informa-
tie over voedingswaarde wil onthouden. Integendeel, energie en 9 
voedingsstoffen (eiwit, vet, verzadigd vet, industrieel en natuurlijk 
transvet, koolhydraten, suiker, zout en vezels) moeten volgens de 
meerderheid van het EP verplicht in een tabel worden vermeld per 
100 gram/ml en per portie. Bovendien wil het EP dat energie, vet, 
verzadigd vet, suiker en zout nog eens extra op de voorkant van de 
verpakking worden vermeld. Daarnaast zou de hoeveelheid energie 
apart in de rechter onderhoek van de voorkant van het etiket vermeld 
moeten worden in een lettergrootte van minstens 3 mm in een kader 
(geschenkverpakkingen uitgezonderd), per 100g/ml en vrijwillig ad-
ditioneel per portie. Het ligt voor de hand dat de dubbele vermelding 
van de energie-inhoud op de voorkant van de verpakking niet de 
bedoeling is geweest maar dat dit er doorheen is geglipt tijdens de 
afstemming over de vele amendementen.

Dagelijkse VoeDingsrichtlijn  Vanwege een aantal tegen-
strijdige amendementen zal er pas na het verschijnen van de officiële 
definitieve uitslag van de stemming duidelijkheid zijn over de vorm 
waarin de verplichte voedingswaarde-informatie op het etiket komt te 
staan. Een mogelijke interpretatie is dat alle verplichte voedingswaar-
de-informatie op de voorkant van de verpakking gedeclareerd moet 
worden per 100 g/ml. Daarnaast moet alle voedingswaarde-informatie 
(op de voorkant en achterkant) vergezeld worden van het percentage 
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van de zogenaamde ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’ (DRV, in het Engels 
‘Guideline Daily Amount’ of ‘GDA’), eveneens per 100 g/ml. Het is 
nog onduidelijk of het weergeven van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn 
ook uitsluitend per portie is toegestaan. Het EP heeft namelijk een 
amendement aangenomen dat het artikel over declaratie per portie uit 
de verordening schrapt. 
De oorspronkelijke doelstelling van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn, 
namelijk snelle en objectieve informatie voor de consument, wordt 
niet gehaald indien het percentage vermeld zou moeten worden per 
100 g/ml in plaats van per portie. De consument wordt zo alsnog aan 
het werk gezet: hoeveel van dit product krijg ik binnen en welk per-

centage van de dagelijkse voedingsrichtlijn hoort daar bij?  Immers, 
van de meeste voedingsmiddelen eten we minder (boter, margarine) 
of meer (dranken) dan 100 gram of 100 ml en komt het percentage 
van de dagelijkse voedingsrichtlijn dus op meer of minder dan 100% 
uit. Bovendien kan de geïnteresseerde consument die producten wil 
vergelijken de informatie per 100 g/ml vinden in de tabel op de achter-
kant van de verpakking. 
Het EP heeft tot nu toe weinig vertrouwen getoond in de declaratie 
per portie en wil daarom dat portiegroottes gestandaardiseerd worden 
in de EU, zodat deze voor consumenten een duidelijk referentiepunt 
zijn. Wellicht biedt dit een mogelijke route om de declaratie/dagelijkse 
voedingsrichtlijn per portie in de toekomst mogelijk te maken.

Vitamines en mineralen De declaratie van vitamines en mine-
ralen moet volgens het EP blijven zoals die nu is. Vermelden van vita-
mines en mineralen op het etiket is alleen toegestaan als een product 
minstens 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) bevat 
per 100 gram of 100 ml. Deze zogenaamde ‘significante hoeveelheid’ 
is een strenge eis, die bovendien arbitrair is en geen rekening houdt 
met geconsumeerde hoeveelheden. Veel basisvoedingsmiddelen zoals 
brood, groente, fruit en melk, voldoen voor bepaalde vitamines en 
mineralen niet aan deze norm, terwijl ze wel een grote leverancier zijn 
van vitamines en mineralen in ons voedingspatroon. Een amende-
ment dat voor vloeibare producten de significante hoeveelheid zou 
vaststellen op 7,5% per 100 ml (dus 15% per glas van 200 ml) en 5% 
per 100 kcal, conform de Codex Alimentarius richtsnoer, haalde het 
niet. 

VoeDingsprofielen mogen blijVen Het advies van de ENVI 
Commissie van het EP om voedingsprofielen uit de Europese Claims-
verordening te schrappen werd met de kleinst denkbare meerderheid 
weggestemd (309 tegen 309, bij gelijk aantal stemmen is het amende-
ment verworpen). Alhoewel de lidstaten en de Europese Commissie 
ook hierover opgelucht kunnen ademhalen is het duidelijk dat de helft 
van het EP niet achter de voedingsprofielen staat.

hoe nu VerDer? Uiteraard is over veel meer aspecten van 
voedselinformatie gestemd dan bovenstaande punten, waaronder 
de leesbaarheid van etiketten, en verplichte herkomstetikettering. De 
complete uitslag is te vinden op de website van het EP. De lidstaten 
en de commissie zijn nu aan zet om te kijken welke van de amende-
menten van het EP ze willen overnemen. Het is te verwachten dat er 
nog verschillen in opvatting blijven bestaan, zodat er nog een tweede 
fase van besluitvorming zal volgen. Uiteindelijk zullen alle etiketten 
pas op zijn vroegst in 2014 aan de nieuwe regels moeten voldoen.

‘Helft Europees Parlement staat 
niet achter de voedingsprofielen’
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