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Labels
welke mag u geloven?
Labels kunnen ons 
overtuigen om een 
product wel of niet te 
kopen, omdat ze iets 
beloven dat het product 
van de massa 
onderscheidt. Fabrikanten 
maken daar dan ook 
dankbaar gebruik (en 
misbruik) van. “Lege” 
labels, door de fabrikant 
zelf in het leven geroepen, 
zijn schering en inslag, en 
moeilijk van het echte 
werk te onderscheiden.

edereen kent het wel:  
u staat voor een bomvol 
winkelrek in de supermarkt 
en weet ab-so-luut niet wat 
te kiezen. De felle kleuren en 

flitsende slogans vliegen u om de oren, en 
er zijn simpelweg te veel opties. Het 
verschil tussen de producten is 
allesbehalve duidelijk en de kleine 
lettertjes op het etiket uitpluizen om 
objectief te vergelijken is er vaak niet bij, 
zeker niet wanneer het snel moet gaan. En 
dan laten we ons verleiden door de mooie 
beloftes op de verpakking, met labels als 
“ambachtelijk”, “dolfijnvriendelijk”, 
“Belgisch” ... Maar wat betekenen die 
labels juist, en hoeveel waarde mogen we 
hechten aan zulke beweringen?
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Iedere fabrikant kan zelf 
allerlei labels verzinnen 
zonder enige meerwaarde

Gebrek aan wettelijk kader
Eerst en vooral moeten we een label 
onderscheiden van een claim. Een claim is 
een bewering over bepaalde 
eigenschappen van een bepaald product, 
die de fabrikant zelf op de verpakking 
plaatst om de aandacht van de consument 
te trekken en die waar of niet waar kan 
zijn. Sinds 2007 is er een Europese 
wetgeving van kracht die misleidende 
voedings- en gezondheidsclaims verbiedt. 
Concreet is elke wettelijk toegelaten claim 
gevalideerd door de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EFSA).
Een label is daarentegen een keurmerk in 
de vorm van een logo, waarmee een 
product zich kan onderscheiden van de 
concurrentie. Wettelijk gezien stranden 

labels vaak in een grijze zone, waardoor 
niet alle labels betrouwbaar zijn. Dikwijls 
is het onduidelijk welke betekenis ze 
hebben en welke beloftes ook 
daadwerkelijk worden hardgemaakt. 
Slechts een beperkte selectie, waaronder 
het Europese biolabel, valt binnen een 
wettelijk kader. De meeste labels vallen 
daarbuiten en worden dus niet 
gecontroleerd, wat soms leidt tot fraude. 

De regels van de kunst
Concreet is een label pas 100 % 
betrouwbaar wanneer het aan vier criteria 
voldoet. Ten eerste moet er een verschil 
zijn tussen producten met en zonder het 
label. Het product in kwestie moet dus 
beantwoorden aan strengere eisen dan 
wat wettelijk wordt verwacht. Die eisen 
worden op voorhand vastgelegd en 
kunnen van duurzame, ethische of sociale 
aard zijn, of betrekking hebben op 
gunstige gezondheidsaspecten. De 
fabrikant moet als het ware extra 
inspanningen leveren en de 
toetredingsvoorwaarden moeten streng 
genoeg zijn. Daarnaast moet dit verschil 
worden bewezen, aan de hand van 
regelmatige controles door een 
onafhankelijke instantie. Ten derde moet 
de communicatie helder en eerlijk zijn, en 
als laatste moet het systeem te allen tijde 
open en transparant zijn. Alleen een 
officieel erkend label garandeert dat de 
gedane beloftes worden gerespecteerd. 
Enkel dán kan een label een meerwaarde 
betekenen.

Platte commerce
Helaas wordt het in de zee van labels 
steeds moeilijker om het kaf van het koren 
te scheiden. Hoewel labels de keuze voor 
de consument zouden moeten 
vereenvoudigen, doen ze net het 
tegenovergestelde, doordat het vaak raden 
is naar hun betekenis en echtheid.
Elke producent kan immers zelf een label 
verzinnen en lanceren, en dergelijke 
“lege” labels zijn helaas niet altijd even 
gemakkelijk te herkennen. Steeds meer 
fabrikanten plakken snel een leuk logootje 
op hun verpakkingen, en soms zien die er 
bijzonder legitiem uit, zonder dat hier enig 
actieplan of enige controle aan te pas 
komt. Het gaat hier enkel en alleen om een 

marketingtruc, een goedkope manier om 
de consument over de schreef te trekken 
en het product te doen kopen.
Meer dan eens spelen zulke lege labels in 
op actuele trends. Er verschijnen een 
aantal artikels in de media dat palmolie 
slecht is voor onze gezondheid én het 
milieu, en plots rijzen de labels “zonder 
palmolie” of “met duurzame palmolie” als 
paddenstoelen uit de grond. Idem dito 
voor het steeds populairder worden van 
vegetarische of glutenvrije eetpatronen of 
de voorkeur voor ambachtelijke in plaats 
van industrieel geproduceerde producten. 
Zonder een betrouwbaar kader is het 
echter bijzonder onduidelijk wat deze 
claims dan precies betekenen. Wat maakt 
die ene palmolie bijvoorbeeld duurzamer 
dan andere? En gaat het eigenlijk om een 
ambachtelijk vervaardigd product, of 
enkel om een ambachtelijk “recept”?
Geen wonder dat de Belgische consument 
maar weinig liefde heeft voor labels. Echt 
geloven doen we ze immers niet, zo blijkt 
uit onze recente bevraging bij bijna  
1 000 respondenten. Slechts een kwart 
van de Belgische consumenten heeft 
vertrouwen in bio- of milieuvriendelijke 
labels. Eén op de drie gelooft ethische 
labels. Lokale labels doen het opmerkelijk 
beter: zes op de tien consumenten 
vertrouwen er effectief op dat het product 
in kwestie plaatselijk werd geproduceerd. 
Dit geringe vertrouwen in labels en de 
verwarring rond hun betekenis is 
begrijpelijk, maar jammer, aangezien een 
goed, betrouwbaar label wel degelijk een 
meerwaarde kan betekenen en de keuzes 
in de winkel kan vergemakkelijken.

Geïnformeerde keuze
Zeker wanneer het gaat om beloftes en 
kwaliteitsverschillen in de productiewijze 
die niet altijd herkenbaar zijn in het 
eindproduct, zoals in het geval van labels 
over veiligheid, diervriendelijkheid en 
milieu, is het noodzakelijk dat ze worden 
gegarandeerd of gecertificeerd aan de 
hand van een betrouwbaar label. Beweren 
dat een product diervriendelijk of 
ambachtelijk werd gemaakt, is 
gemakkelijk, het bewijzen een stuk 
moeilijker. Fraude is dan ook schering en 
inslag. Laat u dus niet zomaar om de tuin 
leiden door een loze belofte die zich 
voordoet als een label. Een kritische reflex 
is onmisbaar om valse of lege labels 
zonder waarde te ontmaskeren.
Wij gingen alvast zelf op zoek naar labels 
in de Belgische winkelrekken en vonden 
er in een mum van tijd tientallen. We 
deelden ze voor de handigheid op in acht 
categorieën: gezondheid, herkomst, 
voedselveiligheid, vegetarisch en 

(lees verder op blz. 48) » 
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ENKEL DUURZAME PALMOLIE
Heel wat voedingsproducenten 
zetten zelf een logo op hun 
verpakkingen om te benadrukken 
dat er geen (niet-duurzame) 
palmolie werd gebruikt. RSPO is 
echter het enige betrouwbare. Alle 
andere labels zijn vrijwillige 
initiatieven zonder meerwaarde: ze 
zeggen niets meer dan wat u al in de 
ingrediëntenlijst kunt lezen.

600 EUROPESE STREEKPRODUCTEN 
Het trio Beschermde 
Oorsprongsbenaming (BOB), 
Beschermde Geografische Aanduiding 
(BGA) en Gegarandeerd Traditionele 
Specialiteit (GTS) zijn drie van de 
oudste en meest betrouwbare labels 
voor streekproducten op de markt. Ze 
worden door de Europese Commissie 
uitgereikt én gecontroleerd. Voorzien 
van een solide wettelijk kader en 
onafhankelijke controles vallen ze 
onder de oerdegelijke categorie.

DUURZAME VISVANGST EN AQUACULTUUR
Marine Stewardschip Council (MSC) is het enige 
echt doeltreffende ecolabel dat de strijd aanbindt 
met de overbevissing en duurzame vismethodes 
aanmoedigt.  Zijn tegenhanger, Aquaculture 
Stewardship Council (ASC), promoot 
duurzaamheid en traceerbaarheid in de 
aquacultuur. Beide labels zijn betrouwbaar, al zijn 
ze te duur voor kleinere visserijen en vissers in 
ontwikkelingslanden.

foto:studio Wauters

Een degelijk en betrouwbaar label is een 
meerwaarde voor de consument en de industrie. 
Zo’n label is nooit gecreëerd door de producent of 
de industrie zelf, maar door een onafhankelijk 
orgaan dat de vereisten bepaalt. Bovendien moet 
het productieproces van producten die het label 
dragen regelmatig aan onafhankelijke (en 
onaangekondigde) controles worden 
onderworpen, om te bevestigen dat ze wel 
degelijk voldoen aan de criteria. Gelukkig zijn er 
op de Belgische markt voldoende vaste waarden 
die tonen hoe het wél moet.

HET LICHTENDE 
VOORBEELD
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EERLIJKE HANDEL MET HET 
ZUIDEN
Fairtrade (Max Havelaar) is een 
internationaal en onafhankelijk 
gecontroleerd label dat u kunt 
terugvinden op voedingsproducten, 
maar ook op textiel en cosmetica. 
Het garandeert goede 
arbeidsomstandigheden en een 
eerlijke prijs voor de landbouwer, en 
omvat daarnaast ook een aantal 
milieucriteria.

MEESTERLYCK HAM
Hoewel het m-label niet is gebonden aan 
wettelijke normen, moet varkensvlees wel 
aan zéér strenge voorwaarden voldoen om 
het keurmerk te mogen dragen. Heel wat 
van deze normen zijn zelfs een pak strenger 
dan die van de Europese wetgeving zelf. Het 
keurmerk werd in 1992 in het leven 
geroepen door de voorganger van VLAM, 
nadat Test-Aankoop meermaals had 
aangetoond dat de kwaliteit van gekookte 
ham sterk achteruitging.

BIOLABEL
Het Europese biolabel is verplicht op 
alle biologische verpakte (voedings)
producten in Europa. Het geeft aan dat 
de productie gebeurt volgens de 
strenge regels van de biolandbouw, 
zonder kunstmatige meststoffen, 
chemische pesticiden of genetisch 
gemodificeerde organismen. De 
criteria liggen vast in de Europese 
wetgeving, de controle gebeurt door 
onafhankelijke organisaties in de 
lidstaten zelf.

GLUTENVRIJ 
In tegenstelling tot heel wat 
gezondheidslabels die (soms 
verkeerdelijk) beweren dat een 
product gezonder zou zijn dan zijn 
concurrenten, kan de aanduiding 
“glutenvrij” een handig hulpmiddel 
zijn in de supermarkt. Hoewel 
allergenen sowieso verplicht in de 
ingrediëntenlijst moeten worden 
opgenomen, maakt een dergelijk 
logo het mogelijk dat de 
glutenintolerante consument in 
één oogopslag kan kiezen.

ZONDER VLEES
Het V-label wordt al sinds 1985 weereldwijd gebruikt om 
vegetarische producten aan te duiden. Het garandeert 
dat er geen ingrediënten van dode dieren werden 
gebruikt, ook niet in de vorm van E-nummers, bouillon of 
gelatine. In België wordt het label beheerd en 
gecontroleerd door EVA, in de Europese lidstaten 
gebeurt dat door verwante organisaties.
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De recente wildgroei aan 
labels verhindert het doel 
ervan: keuzes 
vergemakkelijken

BEWUST CONSUMEREN

Niet zeker of u een erkend of officieel label in 
handen hebt? Check dan ons onlinedossier 
voor een ruimere selectie, of raadpleeg de 
onlinedatabank van de vzw Netwerk Bewust 
Verbruiken voor alle betrouwbare labels op de 
Belgische markt.

www.testaankoop.be/voedingslabels
www.labelinfo.be

LAAT U 
NIET VANGEN
Sommige logo’s zien er dan wel uit als 
een label of keurmerk, ze zijn 
allesbehalve legitiem. Vaak gaat het 
over claims die door de producent 
zelf in het leven zijn geroepen, zonder 
enige controles. Er zijn tal van 
voorbeelden, en vaak zijn ze 
bijzonder moeilijk te ontmaskeren, 
vooral wanneer ze al jaren worden 
gebruikt.

veganistisch, biologische landbouw en 
verwerking, geïntegreerde landbouw, 
duurzame eerlijke internationale handel 
en tot slot labels rond visvangst. Per 
categorie gingen we na welke labels 
betrouwbaar zijn, en welke niet. 

Stop de wildgroei
Een etiket kan onze keuze uit het steeds 
groeiende aanbod in de winkels 
vereenvoudigen, op voorwaarde dat het 
beantwoordt aan enkele elementaire 
regels. Het moet duidelijk, leesbaar en 
verstaanbaar zijn voor de consument en 
(wettelijk) verplichte elementen 
vermelden. Een betrouwbaar label kan 
hierop een handige aanvulling zijn en de 
keuze voor de consument verder 

vergemakkelijken. 
Tijdens onze zoektocht werden we echter 
omvergeblazen door hun grote aantallen. 
Labels zijn alomtegenwoordig en streven 
daardoor hun doel voorbij. Ze zijn 
simpelweg met te veel. Eén enkel label 
voor biolandbouw of glutenvrije 
producten zou al genoeg zijn, en een pak 
duidelijker voor de consument. De 
overdaad aan labels en de vaagheid over 
hun betekenis zorgt enkel voor meer 
verwarring en (op termijn) wantrouwen bij 
de consument. Een label zou enkel mogen 
bestaan wanneer het een duidelijke 
meerwaarde biedt: het moet in één 
oogopslag duidelijk maken waarin een 
bepaald product zich onderscheidt van 
zijn concurrenten. Dat zo’n product niet 
noodzakelijk verschilt van zijn 
concurrenten zonder label, zien we 
bijvoorbeeld bij de blauwe vinkjes van 
Stichting Ik Kies Bewust. De logo’s moeten 
gezondere keuzes in de verf zetten, maar 

wij blijven sceptisch. Hoewel hun criteria 
werden opgesteld door een 
wetenschappelijk comité, wordt het 
systeem volledig gefinancierd door de 
industrie zelf en zijn de vinkjes dus niet 
geheel onafhankelijk. Het gaat hier om een 
vrijwillige etikettering en fabrikanten 
moeten (veel) betalen om de logo’s te 
mogen gebruiken, waardoor ze zelden op 
prijsbrekers te zien zijn. Nochtans kunnen 
die een identieke samenstelling hebben en 
dus even gezond zijn. De vinkjes zijn dus 
enigszins misleidend, doordat twee 
identieke producten verschillend gaan 
lijken, enkel en alleen doordat één ervan 
een (duur) logo draagt. 

Onbekend maakt onbemind
Kortom, een label moet zijn meerwaarde 
kunnen bewijzen en garanderen. In de 
praktijk blijken labels echter nog te vaak 
bijzonder vaag, en zelfs de meest 
betrouwbare zijn niet genoeg gekend bij 
het grote publiek. Nochtans zijn er 
voldoende erkende labels die u perfect 
kunt vertrouwen. Het is echter onmogelijk 
om in dit artikel een volledig overzicht te 
geven van alle bestaande labels en hun 
betekenis, maar we hebben er voor u toch 
een aantal belangrijke opgelijst. U zult 
merken dat wij de voorkeur geven aan 
labels die door onafhankelijke organen 
zoals de Europese Commissie zijn 
opgericht en door onafhankelijke 
instanties worden gecontroleerd. ¬

DOLFIJNVRIENDELIJK
Deze misleidende labels beloven “dolfijnvriendelijke” tonijn, terwijl 
de tonijn die in blik wordt verkocht doorgaans geeneens wordt 
gevangen in gebieden waar dolfijnen voorkomen. In de praktijk is 
er bovendien weinig tot geen controle op de manier waarop tonijn 
wordt gevangen, en wordt de bijvangst van andere bedreigde 
diersoorten uit het oog verloren. Het label vormt dus geen enkele 
garantie op duurzaamheid, integendeel.

BELGISCH
Tal van verpakkingen dragen een 
label met de Belgische driekleur, vaak 
in de vorm van een vlag of het land 
zelf, maar er wordt maar zelden 
uitgelegd wat er dan precies zo 
Belgisch is aan het product. Het 
recept? De ingrediënten? De 
productie? Kortom, dit “label” biedt 
geen enkele houvast.

» (vervolg van blz. 45)


