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De vroegere bron van informatie- de verkoper
-is veelal vervangen door het zelfbedieningssysteem (DEEBSCHE,
1973).
Er is onder groepen konsumenten een
groeiend besef van de relatie voeding-geaondHAMMINK, MINK, 1976).
Koasumentenbeleid
Op internationaalnivowordt gewerkt aan het
opstellen van richtlijnen voor de etikettering
van levensmiddelen,metals doelstellingte komen tot een doelmatigprodukt@formatiebeleid. De Codex Alimentarius Commissievan
de FAO/WHO houdt zich bezigmet het opstellenvan richtlijnen voor voedingswaardedeklaratie. inne en EG-verband is een richtliin
opgesteld betreffende de aanpassingvan de
wetgevingin de lidstaten. Dezerichtlijngeeft
voorschriftenomtrent deetiketteringenpresentatievan verpaktelevensmiddelen en de
daarvoor gernaakte reldame (ALDERSHOW,
1982).
Ook op nationaalnivo ismen aktief. In dejaarverslagen van de InterdepnrtementaleCoordinarlcommissievoor Consumentenzaken(ICC)
staan de ontwikkelingeninhet overheidsbeleid beschreven.De afgelopenjaren
(1974-1982) zijn devolgendezaken aan de
orde geweest: herzieningvande Warenwet,
etiketteringvan datum, samenstellingen hoeveelheid, de prijs per standaardhoeveelheiden
voedingswaardeetikettering..Deoverheid
zegtmet haar regelingen een bijdrage te kunnen ieveren aan reklame en etiketteringdie inforrfiatief zijn, niet misleidend en aansluiten
OD devoedingsvoorlichting(ALDERSHOW,
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In het kader van de EG-richtlijn ten aanzien
,;.
van etiketteringen presentatievan levensm~d- ?&$
delen is in ~ e d i r l a d donder meer gewerkt aan
het opstellen van een nieuwe Warenwetsbesluit, te weten het Algemeen Aanduidingenbesluiz (AAB). Het AAB stelt -naast een aantal
hasisgegevens zoals benaming en houdbaarheid-een ID voor alle verpakte levensmiddelen verplicht. Met betrekkingtot de deklaratie
regelt het AAB een aantal zaken:
- alle verwerktegrondstoflen moeten vermeld
worden in volgorde van afnemend gewicht,
zonder afzonderlijke gewichtsvermelding
per grondstof;
- de benamingen diemoeten worden gebruikt.
Zo moeten additieven met een groepsnaam
(bijvoorbeeld emulgator)worden aangeduid; daarnaast m&gde specifieke naam
of het E-nummer wordenvermeld;
- bepaalde produkten, waaronder koolzuurhoudende dranken, alkoholhoudendedran- ,
ken en zogenaamdesingleingredientfood,
hoeven geen ID te bevatten.
Het AAB is konform de EG-richtliinmet ingang van 23 december 1982in werkinggetreden. Voor bepaalde producenten is een overgangsregelinggetroffen, om hen in staat te
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- dep~ducentkante kampen hebbearnet
miruimtegebrek opde verpakking:volgens het
AAB mmten behalve de ID nogeen aantal
andem gegevens vermeld worden;
de ID belemmert de producent in zijn flexlbiliteit omadhoceen bepaalde grondstof
(bijvoorbeeldeenolie) tevervangen door
een andere, op dat moment goedkopere;
- de ID is onpraktisch en kostbaar alseen
produkt per seizoen anders is samengesteld
(KROONENBWG,1978).
Ten tweededekonsumentenorgmisaties.die
jarenlang gestreden hebbenvoor de wettelijke
verplichting tot ID. Zij vinden dat ID hoort
bij het recht opinformatie, t t n van de konsumentenrechtenzoalsdeze door president Kennedy zijn geformuleerd. De konsumentenorganisaties staan achter de doelstellingvan ID
(produkten herkenbaar en beoordeelbaarma;en), omdat deze de doorzichtigheid van de
markt kan bevorderen ende konsumentmeer
keuzevrijheidgeeft. Met het AABzijn de konsumentenorganisatiesdan ook gelukkig;wtl
zouden zij graag een specifiekeredeklaratie
verplicht zien. Het AAB verplichtniet tot vermelding van het E-nummervan additieven,
terwijl dit voor konsumenten die allergisch
voor &n bepaalde stof zijn, een belangrijk
aandachtspunt bij de keuzevan produkten
zou kunnen zijn (ALDERSHOFF,
1982;DEE-
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een verschuivingin de waardering van merkartikelentot stand brengen. Deprijs van een
produkt wordt vaak als indikatievoor de kwaliteit gezien. Of naast merknaam en prijs ook
naar de ID gekeken wordt, hangt afvan het
totaal aantal produkten dat gekocht moet
worden, het tempo waarin dit gedaan moet
worden (veranderd inkooppatroon, veelal
haastwerk) en het belangdat men aande samenstellingvan een produkt hecht (DE~SCHE,
1973;HAMMINK,
1976).
Uit onderzoekin Zwitserlandisgebleken, dat
ongeveer 65% van de konsumenten ID belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Demiddelste inkomensgroepen skorenin deze kategoriehet
hoogst. Vrouwen hechten een grotere beteke
nis aan ID dan mannen; leeftijd blijkt niet zoveel invloed te hebben (Gesellschaft f i Konsum-, Markt- unddbsatzforschung, 1970). Uit
anderebuitenlandseonderzoeken (Verenigde
Staten, Bondsrepubliek Duitsland, ~wits&land, Groot-BrittanniE) komt eenietslager
percentage: hier blijkt ongeveer 50% vande
konsumentenID belangrijk te vinden. Uit
Amerikaansonderzoek blijkt verder, dat de:!
groepen konsumentendieID belangrijkvjw :
-=
den, niet dezelfdezijn als de groepencrieID ,'
begrijpen of gebruiken(DEEFscnn, 1973). , t
Een belangrijke belemmeringvoor hetbeeij-h
pen en gebruikenvanlDis he2gebrekaan ken&
nis, waardoor bepaaldegroebenkonspebteh ,
de gegevens niet kunnen interpreteren.Z6, ;-3 *
blijkt bijvoorbeeld me'er dan 70% van d e h n ?
sumenten tegelooe'n dat toev6eging&vdp:<~' '

Effekt bij de konsument
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hpstoffen per 10Ogofper 100ml, als

k$j ketweergevenpergortzew o d t de plaats

\ran k t pridukt in het totalevoedselpakket
&t aangegven. Deplaatsvan het produkt
ll~rprdt
weldwidelijk gemaakt, door per portie
ket gehaltevan voedmgwtoffen als gedeelte
wn deaanbevolen hoeveelheidte deklareren.
Dit is her gevd bij de weergavevan 'voedingsstoffen' (vitamines, minesalen) op de AH-voedmgswaardewijzerensomsbij de weergave
van voedingsstoffen op het voedingswaardeetitiket van het Comiti: van Vijf. Voor energieleverende stoffen is het echter niet mogelijk
een standaard vast te stellen, daar de aanbeveIhgen hiervoor per groep volwassenen teveel
uiteenlopen.Deklaratie in procenten van de
aanbevelingis hierdus niet mogelijk (HAMMINK, 1978;PRINS,
1978).
De systemenverschillenookin demate van
nauwkeuri~heidvandeanalvseciifers. Het
VAI-system baseert haar cijfers op werkelijke
analysevan het produkt. Albert Heynen het
Cornit&van Vijf daarentegenmaken gebruik
van gegevens uit voedingsmiddelentabellen.
Aan beide manieren van weergeven kleven be-
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Deze systemen verschillen onder andere in de
manier van weergeven van hetgehalte aan voedingsstoffen. Het VAI-systeem geeft het gehalte weerper lOOgofper lQOml,Albert Heijn
en het Comltt vanVijf gevendit gehalteweer
per portie, met vermelding van het gewicht in
g of in ml. Aan beide manieren van weergeven
kleven bezwaren.
l
3zal bijna altijdmkkrofminder dan lOOg
of 100mlgegeten worden. Dit vereist veel
weeg- en omrekenwerkvan de konsument; bovendien zegt de hoeveelheid lOOg niet zoveel:
lOOg kaas is e n kleine hoeveelheiden lOOg
cornflakesis een aanzienlijkehoeveelheid. Het
treffen van vergelijkingen is moeilijk, bijna onmogelijk.
Het weergeven van de hoeveelheid voedingsstoffen perportie maakt het w&lmogelijk om
de voedingswaardevan de porties tevergelijken, maar het vaststellen van deporties is niet
altijd eenvoudig.
Zowel bij het weergeven van het gehalte aan

huidige voedingsproblematie
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