position paper

De gezonde keuze maken anno 2009
Verpakkingen van voedingsmiddelen zijn belangrijke
informatiedragers. Naast allerlei verplichte gegevens
kan het etiket ook iets vertellen over de
voedingskundige samenstelling van het product.
Dit gebeurt steeds vaker en op verschillende
manieren. Binnen de Europese Unie wordt gewerkt
aan een herziening van de wijze waarop de
voedingskundige informatie verstrekt moet gaan
worden. In deze position paper leest u wat de huidige
stand van zaken is.

1 Wat zegt het etiket?
Om welk product gaat het, wat zijn de ingrediënten, wie
heeft het gemaakt, waar komt het vandaan en hoe
moet ik het gebruiken? Voor het maken van een keuze
heeft een consument antwoorden nodig op deze
vragen. Het etiket van een voedingsmiddel geeft de
antwoorden. Op voorverpakte producten is een etiket
verplicht volgens de Warenwet. Alleen op producten die
in de winkel worden gesneden of verpakt – zoals
vlees(waren), brood en groente en fruit – hoeft geen
etiket. In dat geval kan de verkoper informatie
verschaffen over het product.
Volgens de Warenwet1 staat in elk geval het volgende
verplicht op het etiket:
+
opsomming van ingrediënten,
+
naam van het product,
+
naam en adres van de producent,
+
inhoud (hoeveelheid),
+
houdbaarheidsdatum en
+
productie- of partijcode.
Aanduidingen waaruit duidelijk wordt wat de
voedingswaarde van een product is, zijn niet verplicht.
Tenzij de verpakking iets vermeldt over de
voedingsstoffen in een product, bijvoorbeeld ‘rijk aan
vitamine A’ , ‘arm aan verzadigd vet’ of ‘light’. Dan is het
verplicht de voedingswaarde te vermelden2.

2 Wat zijn voedingswaardelogo’s?
Fabrikanten van levensmiddelen willen soms de
aandacht vestigen op een voedingskundig aspect van
een product. Ze doen dat meestal via zogenoemde
‘claims’ op de verpakkingen. Dit is meestal een korte
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uitspraak over de samenstelling van het product. Denk
aan vermeldingen als ‘bevat extra calcium’ of ‘verhoogt
de weerstand’.
Daarnaast staat er ook steeds vaker een logo op de
verpakking om de consument te helpen een
weloverwogen keuze te maken. Logo’s zijn eenvoudige
grafische weergaven die de consument in een
oogopslag informatie moeten geven. Zo zijn er logo’s
voor productiewijze (bijvoorbeeld het EKO-logo) of
herkomst (bijvoorbeeld het Max Havelaar-logo). Sinds
enkele jaren zijn daar de gezondheidslogo’s
bijgekomen. Denk hierbij aan het ‘Ik Kies Bewust’-logo
en het Gezonde Keuze Klavertje. Deze logo’s geven aan
dat het voedingsmiddel een relatief gunstige
samenstelling heeft ten opzichte van vergelijkbare
producten uit dezelfde categorie. Een andere
ontwikkeling is, dat bij een toenemend aantal
voedingsmiddelen op de voorkant van de
productverpakking vereenvoudigde informatie te vinden
is over de voedingswaarde van het product. Denk aan
het energielogo of de Dagelijkse Voedingsrichtlijn.
Samengevat wordt op dit moment een aantal
verschillende logo’s en aanduidingen voor de
voedingswaarde gehanteerd:
1 Logo’s
+
Ik Kies Bewust logo
+
Gezonde Keuze Klavertje
2 Voedingswaardeaanduidingen
+
voedingswaardedeclaratie
+
het energielogo
+
de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
+
het verkeerslichtsysteem
3 Claims

3 Wat betekenen logo’s voor de
praktijk van de diëtist?
Logo’s en voedingswaardeaanduidingen op de
verpakking kunnen voor de diëtist een belangrijk
hulpmiddel zijn in de voorlichting aan de consument.
Door consumenten attent te maken op de mogelijke
informatie die een etiket kan bieden, kunnen zij
geholpen worden bij het maken van de juiste keuze uit
het grote aanbod. Welke informatie voor het
voedingsadvies van de individuele consument van
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belang is, hangt sterk af van de aard van het advies. Zo
zal voor iemand met overgewicht met name de energieinhoud belangrijk zijn. Voor iemand met diabetes vooral
het verzadigd vetgehalte en het gehalte aan
koolhydraten en suikers en voor iemand met
osteoporose het calciumgehalte. Hoe groter het aantal
aanduidingen op verpakkingen, hoe lastiger het voor
een diëtist is de consument uit te leggen welke
informatie relevant is en hoe deze geïnterpreteerd moet
worden.

4 Hoe zijn logo’s ontstaan?
Gezondheidslogo’s bestaan al bijna 20 jaar. Reeds in
1990 introduceerde de Zweedse overheid het groene
Keyhole-logo3 met als doel consumenten een
gemakkelijk hulpmiddel te bieden om uiteindelijk een
gezondere keuze te maken. In de loop der jaren zijn ook
in andere landen logo’s op verpakkingen verschenen.
Dit heeft met name een vlucht gekregen door de
internationale aandacht voor gezondheidsproblemen
als obesitas en andere voedingsgerelateerde ziekten. In
2003 presenteerde de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO), samen met de Voedsel en Landbouw
Organisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Global
strategy on diet, physical activity and health4. In dit plan
riepen zij op tot actie om de leefstijl- en
voedingsgerelateerde ziektes wereldwijd terug te
dringen. Overgewicht, diabetes type 2, hart- en
vaatziekten, kanker, gebitsaandoeningen en
osteoporose kunnen volgens de WHO/FAO drastisch
verminderd worden door meer aandacht te besteden
aan een gezonde voeding en leefstijl voor iedereen.
Daarbij geven ze aan dat het nodig is consumenten te
informeren over de kwaliteit van vet, de
energiedichtheid en het gehalte aan zout en suikers in
voedingsmiddelen. Behalve goede voorlichting is
hiervoor volgens de WHO/FAO ook op consumenten
afgestemde informatie op de verpakking nodig. Zodanig
dat de consument op een gemakkelijke manier een
gezonde keuze kan maken.
Acties van de Europese Unie
Op Europees niveau is etikettering van
voedingsmiddelen al jaren geregeld via een tweetal
verordeningen:
+
de richtlijn 2000/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 inzake
etikettering en presentatie van levensmiddelen
+
de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 december
2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor
levensmiddelen.
Deze laatste verordening die op 1 juli 2007 inging,
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wordt op dit moment (augustus 2009) nog nader
ingevuld. De Europese Commissie moet de in de
verordening genoemde voedingsprofielen nog
vaststellen. Enige tijd geleden heeft de European Food
Safety Authority een advies uitgebracht over de wijze
waarop deze profielen zouden kunnen worden
vastgesteld. Het Directoraat-Generaal voor
gezondheids- en consumenten-bescherming binnen de
EU (DG Sanco) heeft al verscheidene voorstellen voor
voedingsprofielen opgesteld maar er is nog geen
overeenstemming bereikt. Ook het Europees Parlement
moet nog een oordeel over de concept
voedingsprofielen vellen.
Voedingsprofielen
Om een voedings- of gezondheidsclaim te mogen
voeren moet een voedingsmiddel dat in de EU op de
markt is straks voldoen aan een voedingsprofiel. In dit
profiel zijn maximale hoeveelheden aangegeven voor
het gehalte aan natrium, verzadigd vet en suiker. Dit om
situaties te voorkomen waarbij bijvoorbeeld energierijke
zoete producten claims als ‘vetarm’ gaan voeren en
zodoende de consument misleiden.
De voedingsprofielen kunnen ook ingezet worden voor
het toestaan van gezondheidslogo’s. Of dit inderdaad
gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het zou namelijk de
volksgezondheid en geloofwaardigheid van deze logo’s
niet ten goede komen als te vette of te zoute
levensmiddelen worden gepropageerd met een logo. De
lopende discussie over de profielen is vrij heftig en het
zal waarschijnlijk nog lang duren voor er
overeenstemming is bereikt.
Nieuwe EU verordening voedselinformatie
Begin 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel
gepresenteerd om de bestaande voorschriften op het
gebied van etikettering te herzien. In het voorstel wordt
het voeren van een voedingswaardedeclaratie op de
verpakking verplicht gesteld. De EU wetgever laat zich
hierbij leiden door de aanbevelingen van de WHO. Dit
betekent dat energie, vet, verzadigd vet, koolhydraten
met specifieke verwijzing naar suikers en zout
gedeclareerd zouden moeten worden. Er mag
aanvullende voedingsinformatie gegeven worden. Het
gaat hierbij onder andere om transvet, onverzadigd
vetten, zetmeel, vezels, eiwit, vitaminen en mineralen.
Het is nog maar de vraag of dit voorstel het gaat halen,
er is veel oppositie tegen.
De situatie in Nederland
In Nederland ligt de eindverantwoordelijkheid voor het
beleid op het terrein van gezonde en veilige voeding bij
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). Recent heeft dit ministerie drie nota’s
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uitgegeven: ‘Kiezen voor gezond leven 2007-2011’5 , de
Voedingsnota: ‘Gezonde Voeding, van begin tot eind’6
(juli 2008) en de nota ‘Overgewicht’7 (maart 2009).
Hierin valt te lezen dat de Nederlandse overheid beoogt
een gezond voedingspatroon bij de consument beter
mogelijk te maken door middel van twee wegen: het
veranderen van het productaanbod via het bedrijfsleven
én het bevorderen van een bewuster keuzegedrag van
de consument. De overheid wil een situatie creëren
waarin de consument een gezonde keuze kan maken.
Centraal hierbij staat ‘de gezonde keuze de
gemakkelijke keuze te maken’. Volgens de overheid zijn
daarvoor onafhankelijke voorlichting en informatie
essentieel. Volgens de Voedingsnota horen gevarieerd
eten, voldoende bewegen, voldoende groente en fruit
en een matige consumptie van verzadigde vetten en
zout bij een gezonde leefwijze. Om mensen hiervoor te
laten kiezen, speelt de manier waarop de informatie
wordt aangeboden op het etiket een belangrijke rol,
aldus het ministerie.
In december 2008 heeft de Gezondheidsraad op
verzoek van de minister van VWS en die van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) een advies8
uitgebracht over voedingskundige logo’s op de
verpakking. Daarin constateert de Raad dat er nog heel
wat te verbeteren valt aan de criteria waarop de huidige
logo’s zijn gebaseerd.

oranje ring voor de bewuste keuze. Hiermee volgt Albert
Heijn het advies op van de Gezondheidsraad over
voedingskundige logo’s van december 2008. De
afbeelding van het Klavertje blijft exclusief voor eigen
merkproducten van Albert Heijn. De oranje en groene
ring kan ook door andere ketens en levensmiddelenfabrikanten gebruikt worden op de verpakking zolang ze
zich houden aan dezelfde criteria voor de indeling.
Albert Heijn geeft aan dat in de loop van 2009 er 1400
eigen merkartikelen zullen zijn met het logo.

Gezonde Keuze Klavertje

Criteria
De criteria voor het vernieuwde Gezonde Keuze
Klavertje zijn volledig gebaseerd op de Richtlijnen
Voedselkeuze van het Voedingscentrum9. Hierin worden
voedingsmiddelen ingedeeld in drie groepen: bij
voorkeur, middenweg en bij uitzondering. De bij
voorkeur producten krijgen het Gezonde Keuze
Klavertje met een groene cirkel, de middenwegproducten krijgen een logo met een oranje cirkel. Bij
uitzondering producten komen niet voor een Gezonde
Keuze Klavertje in aanmerking.

In september 2005 heeft Albert Heijn het Gezonde
Keuze Klavertje geïntroduceerd om consumenten te
helpen bij de keuze voor gezondere producten. Het
Zweedse groene Keyhole-logo heeft hiervoor model
gestaan. De criteria op grond waarvan het klavertje
wordt toegekend zijn voor een groot deel gebaseerd op
de criteria die het Voedingscentrum hanteert bij de
Richtlijnen Voedselkeuze. Het Gezonde Keuze Klavertje
is exclusief voor eigen merkartikelen van Albert Heijn. In
januari 2009 heeft Albert Heijn aangekondigd dat het
Gezonde Keuze Klavertje in de loop van 2009 wordt
aangepast: het wordt voorzien van een groene of oranje
ring. De groene ring staat voor de gezonde keuze, de

Suikers en het Gezonde Keuze Klavertje
Bij de verdeling van voedingsmiddelen in de drie
groepen heeft het Voedingscentrum onder andere
rekening gehouden met het criterium toegevoegde
suikers. Zo staan bijvoorbeeld magere zuivelproducten
zonder toegevoegde suikers in de groep bij voorkeur en
volle zuivelproducten met suiker in de groep bij
uitzondering. Bij het afleiden van de criteria voor de
indeling in de groepen is het Voedingscentrum
uitgegaan van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad in het advies Richtlijnen Goede Voeding 2006. Bij
de laatste aanpassing van de Richtlijnen Voedselkeuze
heeft het Voedingscentrum het criterium toegevoegde
suiker laten vervallen, behalve bij de productgroepen
fruit en melkproducten. Bij deze twee productgroepen
leidt het toevoegen van suikers rechtstreeks tot een
verhoging van de energetische waarde, bij overige
productgroepen is dat nauwelijks het geval waardoor
een criterium voor suikers overbodig is.

5 Welke logo’s en gezondheidsaanduidingen zijn er?
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Ik Kies Bewust logo

Het Ik Kies Bewust-logo (IKB) is in mei 2006
geïntroduceerd door drie voedingsmiddelenproducenten: Unilever, Friesland Foods en Campina.
Deze gezamenlijke actie was een reactie op de oproep
die de toenmalige minster van VWS Hoogervorst in
2005 deed richting de industrie. Hij vroeg om een logo
op verpakkingen waarmee de consument geholpen zou
worden een gezonde keuze te maken. Het IKB-logo
wordt beheerd door de Stichting Ik Kies Bewust. Een
onafhankelijke wetenschappelijke commissie van deze
stichting stelt de criteria op waaraan producten moeten
voldoen om het logo te kunnen dragen. Elke 2 jaar
evalueert de commissie de criteria en herziet ze waar
nodig. Inmiddels nemen ruim 100 bedrijven deel aan
dit initiatief en zijn er in Nederlandse supermarkten
ruim 2700 producten die het logo dragen.
Criteria
Voor de toekenning van het IKB-logo worden producten
beoordeeld op hun voedingskundige samenstelling. De
criteria voor het logo voldoen aan de laatste
wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezonde
voeding. De basis voor de criteria van het IKB-systeem
is afgeleid van nationale en internationale
voedingsadviezen. Hierin staat dat de hoeveelheid
verzadigd vet, transvet, zout en suiker in de voeding
moet worden verlaagd. Daarnaast wordt gekeken of de
producten voldoende vezels bevatten. Per productgroep
(bijvoorbeeld melkproducten, brood, oliën en vetten)
zijn criteria10 opgesteld waaraan een product moet
voldoen om het logo te mogen vermelden op de
verpakking. Een aantal producten kan per definitie het
logo niet krijgen. Dit zijn op dit moment producten met
>1,2% alcohol, supplementen en voedingsmiddelen
voor gebruik onder medische begeleiding en
voedingsmiddelen voor kinderen jonger dan 1 jaar.
Internationaal
In juli 2007 is het startsein gegeven voor
internationalisering van het IKB-logo. Voor de
wereldwijde introductie van het logo is de Choices
International Foundation in het leven geroepen.
Inmiddels is het ‘choices’ label in 50 landen te vinden
op de verpakkingen van producten. Meer dan 130
bedrijven hebben wereldwijd ruim 3000 producten van
het logo voorzien. Het logo is per land aangepast wat

Suikerstichting Nederland | www.suikerinfo.nl

taal en boodschap betreft. Zo is de boodschap in de
Verenigde Staten “Eat Smart”, in Brazilie “Minha
Escolha” In Duitsland “Bewusst Wählen” en in Tsjechië
“Vim co Jim”. En soms zijn ook de criteria aangepast.
Dit is bijvoorbeeld het geval in de VS.
Suikers en het IKB-logo
Bij de toetsing van producten voor het voeren van het
IKB-logo wordt op dit moment onder andere gekeken
naar de hoeveelheid toegevoegde suikers. Een aantal
productgroepen mag het logo niet voeren als suikers
zijn toegevoegd (bijvoorbeeld bij vruchtendranken,
bewerkte groente en fruit of aardappelen) en bij andere
productgroepen zijn maxima voor toegevoegde suikers
aangegeven. Zo mag een product in de productgroep
‘granen en graanproducten’ wat het suikercriterium
betreft het logo alleen krijgen als de hoeveelheid
toegevoegde suikers ≤ 3,25
g per 100 gram product is.
Tot toegevoegde suikers rekent men alle mono- en
disacchariden met een calorische waarde van >3,5 kcal
per gram uit andere bronnen dan fruit, groente en
zuivelproducten. Ook producten die volledig of
voornamelijk uit suikers bestaan en niet afkomstig zijn
van fruit, groente of zuivel vallen bij de IKB-criteria
onder toegevoegde suikers (bijvoorbeeld honing, suiker
en suikerstroop).
Voedingswaardedeclaratie

Wanneer de verpakking iets vermeldt over de
voedingsstoffen in een product, bijvoorbeeld ‘rijk aan
vitamine E’ of ‘arm aan verzadigd vet’, is het tevens bij
wet verplicht de voedingswaarde te vermelden. Dit
wordt de voedingswaardedeclaratie genoemd. In elk
geval moet dan een opsomming van de ‘grote 4’
gegeven worden. Dit betekent dat hoeveelheid energie
(kilocalorieën en/of kilojoules), eiwitten, koolhydraten,
en vetten per 100 gram of 100 ml en soms per portie
vermeld moeten worden. Als een fabrikant meer
voedingstoffen wenst aan te geven dan moet de
voedingswaardedeclaratie automatisch de ‘grote 8’
bevatten: dat wil zeggen naast de grote 4 ook suikers,
verzadigde vetten, voedingsvezels en zout (natrium).
Nog meer vermelden is toegestaan. Bij vermelding van
de vitamines en mineralen in dieetproducten en
producten met toegevoegde vitamines of mineralen, is
ook de vermelding van het percentage van de
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) (gebaseerd
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op de Europese aanbevelingen) verplicht. Op dit
moment staat op meer dan 80% van de voorverpakte
levensmiddelen de voedingswaarde (minimaal de grote
4) vermeld. bron: FNLI11
Suikers en de voedingswaardedeclaratie
Als op de verpakking in de voedingswaardedeclaratie de
grote 8 vermeld worden, dan hoort daarbij ook het
gehalte aan suikers. Suikers staat hierbij voor het totaal
aan mono- en disacchariden en er wordt geen
onderverdeling gemaakt in van nature aanwezige
suikers en toegevoegde suikers.
Energielogo

Het Energielogo is een initiatief van de Federatie
Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Begin
2006 introduceerde de FNLI dit eenvoudige logo om op
de voorkant van een verpakking te plaatsen. Hiermee
wordt in een oogopslag duidelijk hoeveel calorieën een
portie van het product bevat. Wie meer wil weten over
de voedingswaarde moet elders op de verpakking kijken
voor een uitgebreide voedingswaarde (grote 4 of 8). Het
logo mag door alle aanbieders van voedingsmiddelen zowel merk en huismerk, winkelier, cateraar en
restaurateur - worden toegepast mits aan de
voorwaarden van de FNLI wordt voldaan. Echter, in het
kader van een uniforme Europese uitstraling, adviseert
de FNLI haar leden nu om de Dagelijkse
Voedingsrichtlijn te voeren op de verpakking. Het
energielogo wordt daarom steeds meer vervangen door
de Dagelijkse Voedingsrichtlijn.
Dagelijkse voedingsrichtlijn

De Dagelijkse Voedingsrichtlijn is de Nederlandse versie
van een voedingswaardeaanduiding op de voorkant van
de verpakking die internationaal bekend staat als de
Guideline Daily Amounts oftewel GDA. De GDA geeft
aan hoeveel energie en voedingsstoffen een product
per portie bevat en tevens wordt daarbij vermeld
hoeveel % dit is van de dagelijks aanbevolen
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hoeveelheid. Bevat een product bijvoorbeeld 200 kcal
per portie dan staat er bij vermeld dat dit 10% van de
dagelijks aanbevolen hoeveelheid energie is. Op de
voorkant van de verpakking wordt de voedingswaarde
per portie vermeld, op de achterkant staat een
uitgebreide voedingswaardedeclaratie (grote 8).
Het GDA-systeem is reeds in 1993 in het Verenigd
Koninkrijk ontwikkeld. Grote levensmiddelenproducenten hebben het model omarmd en de koepel
van Europese Voedingsmiddelen en drankenindustrie
(CIAA) heeft het advies uitgebracht aan haar leden de
GDA op de verpakking te gaan vermelden. Dit is het
model dat ook de Europese Commissie voor ogen heeft
als het gaat om uniforme vermelding op de verpakking.
In 2008 heeft de FNLI aan de Nederlandse producenten aangeraden het GDA model over te nemen onder de
Nederlandse naam: Dagelijkse Voedingsrichtlijn.
Criteria
De referentiewaarden van de Dagelijkse
Voedingsrichtlijn zijn gebaseerd op de Europese
waarden die de CIAA hanteert. Voor energie en
voedingsstoffen is een waarde opgesteld waaraan het
percentage dat een product levert, gerelateerd kan
worden. Men is daarbij uitgegaan van een gemiddelde
behoefte voor calorieën en voedingsstoffen. Dit
gemiddelde komt overeen met de hoeveelheid calorieën
en voedingsstoffen die een volwassen vrouw van 70 kg
nodig heeft. De referentiewaarden voor suikers, vet,
verzadigd vet en natrium komen overeen met de
aanvaardbare bovengrens van inname (grenswaarden).
Als kritiek op deze grenswaarden wordt aangegeven dat
ze te weinig gedifferentieerd zijn, onder andere naar
leeftijdscategorie.
Referentiewaarden voor een volwassene per dag.
Energie
Eiwitten
Koolhydraten
Suikers
Vet
Verzadigd vet
Vezels
Natrium

2000 kcal
50 g
270 g
90 g
70 g
20 g
25 g
2,4 g (Zout 6 g)

Suikers en de Dagelijkse Voedingsrichtlijn
De Dagelijkse Voedingsrichtlijn communiceert heel
duidelijk hoeveel suikers een product bevat en hoeveel
suikers per dag ten hoogste zou moeten worden
gebruikt. Suikers zijn hierbij gedefinieerd als het totaal
van mono- en disacchariden. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen van nature aanwezige
suikers en toegevoegde suikers.
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Verkeerslichtsysteem

Voor dranken (per 100 ml)

Vet
Verzadigd vet
Suikers
Zout

In het Verenigd Koninkrijk staat op veel verpakkingen
het verkeerslichtlogo. Dit logo bestaat uit een groene,
oranje en/of rode stip voor het gehalte aan vet,
verzadigd vet, suiker en zout. Daarbij geeft een rode
stip aan dat een product slechts bij uitzondering zou
moeten worden gegeten omdat het veel van de ‘slechte’
voedingsstoffen bevat. Een oranje stip betekent dat het
relatief wat meer van de voedingsstof bevat en een
groene stip geeft aan dat een product regelmatig
gegeten kan worden omdat het weinig van de
betreffende voedingsstof bevat. De consument moet op
basis van de kleuren van alle stippen zijn keuze maken.
Het systeem is in 2005 ontwikkeld door de Engelse
evenknie van de Voedsel en Waren Autoriteit: de Food
Standards Agency (FSA). In Nederland is de
Consumentenbond een groot voorstander van dit
verkeerslichtsysteem. De levensmiddelenindustrie is
verdeeld over dit systeem, vooral omdat bepaalde
producten per definitie een rode stip voor totaal vet, of
verzadigd vet of suikers of zout zullen krijgen. En dit kan
verstrekkende gevolgen hebben. Zo heeft in het
verleden de Britse supermarktketen Tesco een test
gedaan waarin de omzet van kant-en-klaar maaltijden
met een rode stip voor totaal vet, of verzadigd vet of
suikers of zout in 12 weken met 35% daalde.
Bovendien kan het ook verwarrend werken omdat een
product zowel rode als groene stippen kan hebben. De
consument moet dan zelf afwegen of een product met
bijvoorbeeld een rode en 3 groene stippen wel of niet
binnen zijn voeding past.

Groen
1,5 g
0,75 g
2,5 g
0,30 g

Oranje
1,5-10 g
0,75 -2,5 g
2,5-6,3 g
0,30-1,5 g

Rood
>10 g
>2,5 g
>6,3 g
>1,5 g

Suikers en het verkeerslichtsysteem
Bij het geven van de kleurcodering voor suikers wordt in
dit systeem een onderscheid gemaakt tussen totaal
gehalte aan suikers en toegevoegde suikers. Onder
toegevoegde suikers verstaat men ieder mono- of
disaccharide dat is toegevoegd met als doel het product
te zoeten. Dit betekent dus behalve suiker ook
zoetmiddelen als fructose, glucose en dextrose. Heeft
een product een hoog suikergehalte, maar is het
gehalte aan toegevoegde suikers laag? Dan mag er een
extra vermelding op de verpakking komen te staan die
aangeeft dat het product vooral van nature aanwezige
suikers bevat.
Voor het toepassen van het suikercriterium is een
stroomschema ontwikkeld:

Toepassing suikercriterium in stoplichtsysteem

Criteria
Of een product groene, oranje of rode stippen krijgt
hangt af van het gehalte aan vet, verzadigd vet, suiker
en zout. De grenzen zijn als volgt gesteld:
Voor voedingsmiddelen (per 100 gram)

Vet

Groen
3g

Verzadigd vet

1,5 g

Suikers

5g

Zout

0,30 g

Oranje
3-20 g

Rood
>20 g
(of >21 g/portie)
1,5-5 g
>5 g
(of >6 g /portie)
5-12,5 g
>12,5 g
(of >15 g/portie)
0,30-1,5 g >1,5 g
(of >2,4 g/portie)
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Claims
Claims zijn vermeldingen op verpakkingen of in
reclame-uitingen over voedingskundige en
gezondheidskundige aspecten van een voedingsmiddel.
Denk aan uitspraken als ‘rijk aan calcium’ of ‘werkt
bloeddrukverlagend’. De EU wil zulke claims aan
banden leggen. Ten eerste moeten claims
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is niet
toegestaan een gezondheidseffect te claimen dat niet is
aangetoond. Ten tweede is het van belang dat de
gemaakte claims begrijpelijk zijn voor de consument.
Tot slot mag de consument niet misleid worden. Als een
product niet voldoet aan een bepaald voedingsprofiel,
dan mag er geen claim op staan. Zelfs als het een
wetenschappelijk onderbouwde, begrijpelijke claim is.
In feite zijn er twee soorten claims:
+
Voedingsclaims die iets zeggen over de
samenstelling van het product. Bijvoorbeeld ‘rijk aan
calcium’.
+
Gezondheidsclaims die iets zeggen over de relatie
van het product met de gezondheid. Bijvoorbeeld
‘werkt bloeddrukverlagend’.
De European Food Safety Authority (EFSA) voert de
wetenschappelijke beoordeling van de bij de Europese
Commissie aangemelde gezondheidsclaims uit op basis
van een door de Europese Commissie vastgesteld
protocol. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan metaanalyses en klinisch gecontroleerde studies en het
bestaan van causale verbanden. De Europese
Commissie keurt de claims na ontvangst van het EFSA
advies al dan niet goed. Inmiddels zijn de eerste
beoordelingen gepubliceerd en zijn bijna alle
beoordeelde claims door de Europese Commissie
afgewezen.
Suikerstichting Nederland heeft ook een position paper
uitgeven over ‘Claims gericht op suiker’.
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6 Welke standpunten hebben
verschillende organisaties?
De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad beveelt aan om tot één
gezondheidslogo te komen8. Albert Heijn en de Stichting
IKB hebben aangegeven dat ze hieraan willen gaan
werken. De Raad vindt dat eigenlijk alleen producten
die van het Voedingscentrum het predicaat 'bij voorkeur'
hebben gekregen, een logo zouden mogen dragen. De
criteria moeten bovendien scherper dan ze nu gelden
voor het IKB-logo en het Gezonde Keuze Klavertje,
aldus de Gezondheidsraad in haar advies van
december 2008. Dit geldt vooral voor kant-en-klaar
maaltijden, sappen en dranken. Producten met het
Gezonde Keuze Klavertje van Albert Heijn kunnen nu
volgens de Gezondheidsraad te veel zout bevatten,
terwijl het IKB veel te soepel omgaat met
voedingsvezels. De criteria wijken volgens de
Gezondheidsraad ook teveel van elkaar af. Eenduidige
voedingsvoorlichting is daarbij voor de consument van
het allergrootste belang. En op dit moment ontbreekt
die consistentie.
De Gezondheidsraad meent dat een logo zou moeten
worden toegekend op basis van criteria die consistent
zijn met de voorlichtingsboodschap van het
Voedingscentrum. Idealiter zou er alleen een logo voor
de A-categorieproducten moeten komen. Maar een
dergelijke beperking zou volgens de Raad ook het doel
van het logo voorbij kunnen schieten. Daarom beveelt
de Gezondheidsraad een duaal systeem aan: een
gouden en een zilveren logo. Het gouden logo is er
alleen voor producten uit de ‘bij voorkeur’ categorie van
de Richtlijnen Voedselkeuze en het zilveren logo voor de
‘middenweg’ categorie.
Met betrekking tot de Dagelijkse Voedingsrichtlijn
adviseert de Gezondheidsraad dat de voedingsstoffen
die op de voorzijde van de verpakking vermeld worden,
voldoende relevantie moeten hebben voor de
volksgezondheid. Volgens de Raad geldt dit voor
calorieën, verzadigd vet, natrium en voedingsvezel.
Aangeven van de totale hoeveelheid vet en totale
hoeveelheid suiker vindt de Raad uit
volksgezondheidsoogpunt minder interessant. De Raad
ziet hiervoor in de plaats liever de hoeveelheid transvet
en vrije suikers vermeldt. De referentiewaarden die in
de Dagelijkse Voedingsrichtlijn verwerkt zijn, stemmen
overeen met wat de Gezondheidsraad voorstaat,
tenminste wat calorieën, verzadigd vet en natrium
betreft. Voor voedingsvezel wil de Gezondheidsraad
graag een referentiewaarde van 28 gram per dag (1,4 g
per 100 kcal). En het advies van de Gezondheidsraad
voor een referentiewaarde voor vrije suikers is
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maximaal 10 en%. Bij een energie-inname van 2000
kcal betekent dat 200 kcal uit suikers, dus maximaal
50 g suikers per dag. De referentiewaarde voor transvet
die de Gezondheidsraad aanraadt ligt op 2,2 gram per
dag (1 en%).
Over het algemeen vindt de Gezondheidsraad het
gebruik van logo’s als manier om te attenderen op
gezonde producten een interessante ontwikkeling, die
mogelijk van belang is voor de volksgezondheid. Op
basis van de huidige stand van de wetenschap is het
echter volgens de Gezondheidsraad niet aan te geven
of logo’s werkelijk bijdragen aan een verbetering van
het voedingspatroon en aan de ontwikkeling van
gezondere producten. Wel acht de Gezondheidsraad
het plausibel dat de logo’s invloed hebben op de
productontwikkeling en de ontwikkeling van producten
met een betere voedingskundige samenstelling
bevorderen. Ook de wetenschappelijke kennis over de
effecten van de logo’s op consumentengedrag is op dit
moment nog zeer beperkt. Veel relevante vragen zijn
niet onderzocht. Een regelmatige update van de
kennisontwikkeling op dit gebied vindt de
Gezondheidsraad dan ook gewenst.
Voedingscentrum
Het Voedingscentrum pleit al jaren voor initiatieven om
gezondere producten in één oogopslag duidelijk
herkenbaar te maken. Dit maakt de gezonde keuze
gemakkelijker én het stimuleert de industrie om
bestaande producten te verbeteren en nieuwe,
gezondere producten te ontwikkelen. Om deze redenen
adviseert het Voedingscentrum bijvoorbeeld Albert
Heijn bij het ‘Gezonde Keuze Klavertje’ en is het
vertegenwoordigd in de onafhankelijke
wetenschappelijke commissie die de criteria vaststelt
op grond waarvan producten in aanmerking kunnen
komen voor het ‘IKB-logo. Eén logo, liefst voor heel
Europa, vindt het Voedingscentrum voor consumenten
uiteindelijk het duidelijkst. In ieder geval zouden de
verschillende keurmerken gebruik moeten maken van
eenduidige criteria, zodat consumenten weten waaraan
een product met zo’n keurmerk voldoet.
Het Voedingscentrum vindt de Dagelijkse
Voedingsrichtlijn verwarrend. Vooral vanwege het
percentage in de Dagelijkse Voedingsrichtlijn dat
aangeeft hoeveel het product bijdraagt aan de
‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’ voor deze voedingsstof.
Het Voedingscentrum is bang dat consumenten denken
dat ze de dagelijkse 100% moeten halen van de
referentie waarde voor bijvoorbeeld vet, suikers of zout,
terwijl de referentiewaarde juist wordt aangegeven als
maximale grens.
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De Consumentenbond
Om de wirwar aan voedingslogo’s tegen te gaan en om
de consument écht te helpen bij het maken van de
gezonde keuze pleit de Consumentenbond al jaren voor
één overkoepelend systeem: het verkeerslichtsysteem.
De bond vindt dat alleen daarmee de consument - die
dat wil - ook echt een goed geïnformeerde en
weloverwogen keuze kan maken. De Consumentenbond
juicht de invoering van de kleuren bij het Gezonde
Keuze Klavertje toe omdat dit een stap in de goede
richting is. Maar de bond vindt het kwalijk dat er nog
steeds twee logo’s naast elkaar bestaan.
Europa
Europese wetgeving gaat naar verwachting
voedingswaardedeclaratie verplicht stellen. Alleen de
manier waarop is nog niet duidelijk. De meningen van
de betrokken partijen zoals DG Sanco, DG Interne
markt, DG Landbouw, de lidstaten, de industrie, de
consumentenorganisaties en het Europese parlement
zijn zeer verdeeld. Die verdeeldheid is zodanig groot,
dat de realisatie van een nieuwe Verordening
voedselinformatie ten behoeve van de consument,
waarin ondermeer de voedingswaardedeclaratie
geregeld gaat worden, voorlopig nog niet zal worden
gerealiseerd.
FNLI
De FNLI is vooral een voorstander van het Energielogo
omdat de FNLI het probleem overgewicht op dit
moment het grootste probleem vindt. Door het
verstrekken van feitelijke en eenduidige informatie op
de verpakking, zonder dat daar een ‘goed’ of ‘slecht’
label aan wordt gekoppeld, wordt consumenten de
mogelijkheid geboden om zelf een verantwoorde keuze
te maken tussen verschillende producten en
productcategorieën als het gaat om energie-inhoud. De
FNLI meent dat de kracht van het energielogo ligt in de
eenvoudige boodschap en de aansluiting hiervan bij
andere informatie, zoals overgewichtcampagnes, over
het herstellen van de energiebalans. Door de
eenduidige criteria kan met dit logo bovendien snel
worden ingehaakt op het thema overgewicht, en is het
een waardevolle aanvulling op de gebruikelijke
voedingswaardedeclaratie. Echter, in het kader van een
uniforme Europese uitstraling, adviseert de FNLI haar
leden nu om de Dagelijkse Voedingsrichtlijnsystematiek te voeren op de verpakking. De FNLI heeft
een website ontwikkeld over de Dagelijkse
Voedingsrichtlijn en lanceert in 2009 een campagne
om de kennis en het begrip van de Dagelijkse
Voedingsrichtlijn bij de consument te vergroten.
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Standpunt Suikerstichting Nederland

Literatuur & verwijzingen

De voorkeur van Suikerstichting Nederland gaat uit
naar het Energie-logo op de voorzijde van de
verpakking. Suikerstichting Nederland is van mening
dat de disbalans tussen energie-inname en
–besteding één van de grootste bedreigingen is voor
de individuele- en volksgezondheid in de Westerse
samenleving.
Om deze reden is een eenvoudig en begrijpelijk
energielogo per gebruikseenheid de meest
belangrijke informatie voor de consument.
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Meer informatie
Meer informatie over voedingskundige logo’s en
aanduidingen is te vinden op de volgende websites:
www.voedingscentrum.nl
www.dagelijksevoedingsrichtlijn.nl
www.eatwell.gov.uk
www.fnli.nl
www.evmi.nl
www.ikkiesbewust.nl
www.ah.nl/gezondekeuze
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