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75% FRUIT? 100% NATUURLIJK?
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Fabrikanten van voedingsmiddelen proberen 
met hun verpakkingen consumenten op 
allerlei manieren te verleiden. Maar die voelen 
zich vooral op het verkeerde been gezet, blijkt 
uit onze enquête.

INGRIJPEN 
GRAAG!
90% van ons in-
ternetpanel vindt 
dat er iets gedaan 
moet worden 
aan misleidende 
verpakkingen. 
Maar wie moet 
dat doen? De 
Nederlandse 
Voedsel- en 
Warenautoriteit 
(NVWA), vindt 
83%. De overheid 
wordt door 61% 
genoemd en  
60% vindt dat 
fabrikanten zelf 
maatregelen  
moeten nemen.  
Bijna eenderde 
noemt ook super-
markten als ver-
antwoordelijken. 

Van het panel 
vindt 93% dat de 
voorkant van een 
verpakking een 
goed beeld moet 
geven van wat er 
in zit. Volgens 91% 
wekken ingrediën-
ten die prominent 
op de voorkant 
van de verpakking 
zijn afgebeeld, de 
indruk dat daar-
van veel in het 
product zit. 

De voorkant 
moet eerlijk 
weergeven 
wat er in zit

Er moet 
iets gebeuren, 

vindt 90% 
van het panel

60% vindt dat 
fabrikanten 
zelf aan de 

bak moeten

Denk je de dag goed te beginnen 
met een kom cholesterolverlagende 
Jordans Super Berry Granola en  
een kop 100% natuurlijke Zonnatura 
 kruiden-oplosthee, dan kom je 
bedrogen uit. Want na bestude - 
ring van de kleine lettertjes blijkt 
dat niet één maar drie kommen  
granola per dag nodig zijn voor  
een cholesterolverlagend effect.  
En dat die 100% natuurlijke thee 
voor 92% uit suiker bestaat, en 
slechts voor 1,5% uit kruiden. 
Dat een fabrikant ervoor zorgt dat 
zijn product er aantrekkelijk uitziet, 
is logisch. Het moet immers wel 
verkocht worden. Maar wanneer 
gaat dat te ver en is er sprake van 
misleiding? 

Mooimakerij
Begin dit jaar legden we vijf pro-
ducten voor aan een panel dat 
representatief is voor de Nederland-
se bevolking en aan het internet-
panel van de Consumentenbond. 
Beide groepen voelden zich op het 
verkeerde been gezet door de vijf 
voorbeelden. Een bepaalde mate 
van ‘mooimakerij’ op verpakkin-
gen vinden ze acceptabel, maar 
als de indruk wordt gewekt dat 
een product gezond, eerlijk en/of 
verantwoord is, stelt het extra teleur 
als dat niet zo blijkt te zijn. Reden 
genoeg om het onderzoek nu ver-
der uit te breiden. Dit keer leggen 
we 10 voedingsmiddelen voor aan 
10.931 personen van ons internet-
panel. 

Hoeveel cranberrysap?
We stellen de panelleden aan de 
hand van een foto van de voorkant 
van de verpakking enkele vragen 
over elk voedingsmiddel. Bij de 
Zonnatura kruiden-oplosthee en 
de AH Biologische kruidenthee 
 informeren we bijvoorbeeld naar 
het percentage kruiden(thee) dat  
ze denken dat erin zit. 
Bij Zonnatura vragen we ook naar 
het verwachte percentage suiker. 
Bij de Healthy People cranberry-
drank laten we de panelleden een 
schatting maken van de hoeveel-
heid cranberrysap in het product, 
en bij Jordans Super Berry Granola 
van de hoeveelheid gevriesdroogde 
bessen. De reacties van het panel 
op deze producten staan op de 
volgende pagina’s.

Suikerdranken 
Na het beantwoorden van vragen 
op basis van de voorkant van de 
verpakking, krijgen de panelleden 
ook de ingrediënten te zien. Bij de 
Karvan Cévitam Bosvruchten  >> 
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LOGO PLUS PAY OFF

OPRECHT

Eerlijk, maar ook eerzaam. Hartgrondig en loyaal. 
Serieus, open en rechtschapen. Alle kwaliteiten die 
je toe wil schrijven aan de consumentbond zitten 
samengepakt in één woord. Het kan eigenlijk 
niet mooier. De extra lading die in de twee losse 
lettergrepen zit – op recht – versterkt nog eens 
dat het bij de consumentenbond om consumenten-
recht draait.
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ZIEKENHUISNOTA’S ZO UIT DE KRAANAARDBEIENYOGHURT
Weinig fruit, veel suiker en aroma’s

 Wasdrogers   Autostoeltjes
+ Ledlampen Beter en goedkoper

Prijsverschillen van meer dan 300%
 Kleinere verpakking, hogere prijs 

+ Verkooptrucs Gelokt met een reisje

Water ontharden zelden nodig
 Alles over het kentekenbewijs

+ Bezorgmaaltijden Steeds luxer

ONZIN OP 
HET ETIKET

92% suiker in 100% natuurlijke thee 

VAN DE COVER

We leggen 
10 voedingsmiddelen 
voor aan bijna 
11.000 panelleden”
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valt tweederde van het panel voor-
al over de opmerking ‘met 75% 
fruit’ op de voorkant. Dit omdat 
de siroop vooral uit sapconcen-
traat bestaat, wat puur suiker is. 
‘Ik vind dat buitengewoon slecht 
en misleidend’, zegt een panellid. 
‘De intentie is duidelijk mensen 
te laten geloven dat het product 
gezond is. Maar uiteindelijk is het, 
net als frisdrank, gewoon suiker-
water en heeft het weinig met fruit 
te maken.’ Een ander vindt vooral 
de afbeelding van de bosvruchten 
misleidend. ’Die zitten er nauwelijks 
in; wel appels, maar die zijn niet 
afgebeeld.’ 

Vreemde naam
Bij Hero Fruitontbijt Sinaasappel- 
Aardbei zijn de panelleden ver-
ontwaardigd over de 6 suiker-
klontjes die er in één glas sap 
(250 ml) zitten. En de benaming 
‘Sinaasappel-Aardbei’ vinden ze 
vreemd, omdat het voornaam - 
ste ingrediënt banaan is. ‘30% 
banaan, 11% sinaasappel en 8% 
aardbei, waarom heet het dan  
geen fruitontbijt banaan?’, rea -
geert een panellid. 
Bij Sultana Yofruit valt de sugges - 
tie dat er yoghurt in zit verkeerd. 
‘Door het aantal calorieën weet je 
dat dit geen gezonde biscuits zijn. 
Maar het is bijzonder dat wordt 
gesuggereerd dat het een cracker 
met een laagje yoghurt is, terwijl 
hij geen yoghurt bevat’, reageert 
iemand verbaasd. Bijna 70% van 
de deelnemers heeft op basis 

van de voorkant van de verpak-
king een andere verwachting. 
‘Vooral het “Yo” van yoghurt vind  
ik misleidend’, zegt een panel-
lid. ‘Dat er suiker in zit had ik wel 
gedacht, alhoewel dit toch wel erg 
veel is!’

Verkeerde verwachtingen
Bij een aantal graanproducten zijn 
we benieuwd hoe goed de panel-
leden op de hoogte zijn van de 
betekenissen van ‘meergranen’ en 
‘volkoren’. Over de Jumbo Trian -
gels Meergranen-afbakbroodjes,  
de AH Meergranen pannenkoeken 
en het Bolletje Granen Variatie 
speltbeschuit vragen we wat ze 
verwachten van de hoeveelheid 
vezels in het product. Ook bij deze 
producten scheppen de verpak-
kingen nogal eens verkeerde 

Bosvruchten 
zitten er nauwelijks 
in; wel appels, 
maar die zijn niet 
afgebeeld”

verwachtingen, zo blijkt. Over de 
donkergekleurde Jumbo meer-
granentriangels zegt een panellid: 
‘De fabrikanten maken dankbaar 
gebruik van de suggestie dat 
donkergekleurd brood gezond 
is.’ Gelukkig zijn er ook genoeg 
panelleden die weten dat alleen de 
term ‘volkoren’ daadwerkelijk iets 
zegt over de hoeveelheid vezels, en 
‘meergranen’ niet. Zo laat een deel-
nemer zich ook niet foppen door  
de AH ‘meergranen’pannenkoeken: 
‘Ik weet dat “meergranen” geen be-
schermde term is en dus niets zegt, 
in tegenstelling tot volkoren’. 

Verboden claims
De verpakking van voedings-
middelen moet voldoen aan EU- 
regelgeving. Die stelt dat voedsel-
informatie niet misleidend mag zijn, 

‘De voorbeelden 
uit dit artikel laten 
zien dat er reden is 
tot grote zorg over 
de eerlijkheid van 
verpakkingen. Je 
moet niet scher-
men met gezond-
heid van een enkel 
ingrediënt als de 
samenstelling van 
het product in zijn 
geheel niet gezond 
is. Het merendeel 
van deze produc-
ten voldoet dan 
ook niet aan de 
richtlijnen van de 
Gezondheidsraad. 

Een merk als Zon-
natura profileert 
zich als “natuurlijk” 
en “maatschappe-
lijk verantwoord”, 
terwijl het die hoge 
ethische claim 
niet waarmaakt. 
Jammer dat juist 
dit bedrijf een pak 
suiker met een 
smaakje verkoopt 
onder het mom van 
“thee”. Als je men-
sen aanspreekt op 
hun gezondheids-
bewustzijn, moet 
je die intentie ook 
waarmaken. 

Ook in de AH biolo-
gische kruidenthee 
herken ik geen 
thee in de normale 
betekenis van het 
woord. Je denkt 
een gezond product 
te kopen speciaal 
voor een klein kind, 
terwijl ook dit pro-
duct niet voldoet 
aan de richtlijnen 
van de Gezond-
heidsraad. Met 
gezondheid moet je 
integer omgaan. Dit 
gaat over de grens 
van het maatschap-
pelijk toelaatbare.’ 

BERND VAN DER MEULEN, HOOGLERAAR 
LEVENSMIDDELENRECHT WAGENINGEN 
UNIVERSITEIT: ‘MET GEZONDHEID MOET 
JE INTEGER OMGAAN’

Dit gaat over 
de grens van het 
maatschappelijk 

toelaatbare

©
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Bij Zonnatura 
denk je aan gezonde 
spullen en niet aan 
een product dat zo 
veel suikers bevat”

ZONNATURA 
20 KRUIDEN 
OPLOSTHEE
De verwachtingen van het panel wijken 
sterk af van de werkelijkheid. De kruiden
theekorrels bestaan bijna volledig uit drui
vensuiker, rietsuiker en karamel, en slechts 
voor 1,5% uit kruiden. Ruim driekwart van 
de invullers van de vragenlijst laat zich 
ermee op het verkeerde been zetten, juist 
door het gezonde en natuurlijke imago van 
Zonnatura. ‘Dit klopt niet. Bij Zonnatura 
denk ik aan gezonde spullen en niet aan een 
product dat zo veel suikers bevat’,  rea  geert 
een van hen. Ruim een kwart van de panel
leden denkt dat het suikergehalte niet 
hoger is dan 20%, en eenzelfde aantal schat 
dat er niet meer dan 40% suiker in zit. De 
verontwaardiging is dan ook groot als blijkt 
dat 92 van de 100 gram oploskorrels uit sui
ker bestaat. ‘Schandalig’ en ‘ik dacht dat dit 
merk voor gezond ging’, zijn de reacties.

en vooral niet als het gaat om de 
kenmerken van het levensmiddel. 
Daarnaast mag een fabrikant niet 
beweren dat zijn voedingsmiddel 
het cholesterol verlaagt als dit niet 
het geval is. 
Verder moeten claims op voed-
selverpakkingen kloppen en iets 
toevoegen. Een claim als ‘vetvrij’ 
op een product als ketchup is niet 
toegestaan, omdat dit suggereert 
dat dit bijzonder is, terwijl geen 
enkele ketchup vet bevat. Ook mag 
de verpakking niet de suggestie 
wekken dat er een ingrediënt in zit 
als dit in werkelijkheid is vervangen 
door een ander bestanddeel. 

EU-regels
Wat wel en niet is toegestaan op 
verpakkingen, lijkt volgens de 
EU-regels helder en afgebakend. 

Maar het lijntje tussen verleiding 
en misleiding van consumenten is 
flinterdun. Voldoet een product niet 
aan de regels, meld dit dan bij de 
Reclame Code Commissie. 
Fabrikanten zijn er ook gevoelig 
voor als we hun producten aan  
de schandpaal nagelen, zoals we 
eerder met onze campagne Klets-
plaatjes aantoonden. 

Dit deugt niet
De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) moet toe-
zien op de naleving van de regels 
voor verpakkingen van voedings-
middelen, maar wij zien dat dit in 
de praktijk een lage prioriteit heeft. 
Heel jammer, want de resultaten 
van ons panelonderzoek laten over-
duidelijk zien dat consumenten zich 
vaak misleid voelen. 

  OP ONZE SITE
Kijk voor meer informatie 
over onze actie op 
consumenbond.nl/
ditdeugtniet

Fabrikanten en supermarkten 
moeten stoppen met verpakkin-
gen van voedingsmiddelen die 
consumenten op het verkeerde 
been zetten, vinden wij. De afbeel-
dingen en teksten op de voorkant 
moeten eerlijk zijn en producten 
niet gezonder laten lijken dan dat 
ze zijn. Komende periode gaan we 
fabrikanten en supermarkten hier 
op aanspreken met de campagne 
‘Dit deugt niet’.  >>
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Als er vier keer meer 
appelsap dan cranberrysap 
in zit, moet je ook appels 
afbeelden”

Jordans wekt 
met de verpakking 
de suggestie dat zijn 
granola boordevol 
bessen zit”

HEALTHY PEOPLE 
CRANBERRY
Driekwart van de panelleden verwacht, 
bij het zien van de voorkant van het 
Healthy People cranberry-pak, niet dat 
het voor 80% uit appelsap bestaat en 
slechts voor 20% uit cranberrysap. ‘Als er 
vier keer meer appelsap dan cranberry-
sap in zit, moet je ook appels afbeelden’, 
vindt een van de panelleden. Een ander 
zegt: ‘Schandalig dat de EU deze slimme, 
maar misleidende marketing toestaat. Als 
diëtist ervaar ik in de praktijk hoe dit uit 
kan werken. Bijvoorbeeld diabetici kopen 
het, omdat ze denken dat het goed voor 
hun blaas is. Vervolgens zijn ze verbaasd 
dat hun bloedsuiker omhoog schiet’. De 
panelleden willen gewoon transparantie: 
‘Het was eerlijker geweest als er ook een 
appel was afgebeeld. Ik had het product 
dan best nog kunnen kopen, want appels 
zijn ook gezond’.

JORDANS 
SUPER BERRY 
GRANOLA
Door de vele bessen op de verpakking, 
wekt Jordans de suggestie dat zijn granola 
er boordevol mee zit, vindt het panel. 
Maar volgens de ingrediëntenlijst is dat 
niet meer dan 2,5%. ‘Een afbeelding op de 
verpakking moet een afspiegeling zijn 
van de inhoud. Dat is hier helemaal niet 
het geval. Misleidend!’, zegt een panellid. 
Het negatieve beeld wordt nog sterker als 
blijkt dat de claim op de voorkant over het 
cholesterolverlagende effect weinig waard 
is. Uit de tekst op de achterkant blijkt 
namelijk dat je hiervoor maar liefst drie 
porties van 45 gram granola per dag moet 
eten. ‘Die gezondheidsclaim is onterecht 
bij normale consumptie’, reageert een deel-
nemer verontwaardigd. 

©
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Er zitten geen 
kruiden in en dus 
word ik op het ver-
keerde been gezet”

Het woord 
‘water’ moet 
vervangen worden 
door limonade”

AH BIOLOGISCHE 
KRUIDENTHEE
Waar het ‘kruid’ en de ‘thee’ in de naam van 
dit product op zijn gebaseerd, is ons niet 
duidelijk. Er zit 0% kruiden in. Het product 
bestaat voor ongeveer de helft uit water, de 
andere helft is sap uit concentraat en 0,5% 
rozenbottelextract. Waarom noem je het 
dan thee? Tweederde van de panelleden 
verwacht bij dit product iets anders dan 
aangelengd vruchtensap, met 1 suikerklont-
je per 100 milliliter. ‘Er zitten geen kruiden 
in en dus word ik op het verkeerde been 
gezet’, zegt een van hen. Een ander: ‘Ik denk 
dat AH er fout aan doet dit product thee te 
noemen.’ Helaas is de term ‘thee’ sinds no-
vember 2004 niet meer wettelijk beschermd. 
Dus ook water met sapconcentraat en 0,5% 
rozenbottelextract mag blijkbaar thee 
heten. Wat dit product geschikt maakt voor 
kinderen vanaf vier maanden, zoals op de 
verpakking staat, is ook niet duidelijk. 

SOURCY 
VITAMINWATER 
FRAMBOOS 
GRANAATAPPEL
Naast water en vitaminen bevat een  
glas Vitaminwater van 250 milliliter  
ook 3 klontjes aan toegevoegde fructo-
se, druivensapconcentraat en suiker. 
Driekwart van de panelleden die we dit 
product voorlegden, had het een stuk 
gezonder ingeschat. ‘Het woord “water” 
moet vervangen worden door limonade’, 
stelt een panellid. En dat de woorden 
‘framboos’ en ‘granaatappel’ alleen maar 
verwijzen naar een ‘natuurlijk aroma’ 
valt ook niet lekker. Op de achterkant 
staat dat het slechts gaat om framboos- 
en granaatappelsmaak. Een panellid: ‘Je 
denkt een gezonde keus te maken, maar 
dat is absoluut niet het geval. Waar zijn 
die producenten toch mee bezig?’  <<

©



SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

Ja, ik wil gratis kennismaken Ik ontvang liever de nieuwsbrief

https://www.consumentenbond.nl/lidworden/lidmaatschap-cb-extra
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/



