Achtergrond klacht NVWA niet-plantaardige zuivel

Den Haag, donderdag 19 oktober 2017

De klachten en handhavingsverzoeken van Een DIER Een VRIEND die Een DIER Een VRIEND donderdag 19
oktober 2017 naar de minister van Economische Zaken heeft gestuurd, passen binnen het 'Project Misleidende
Etikettering' van de NVWA [voetnoot 1], waarin deze onlangs nog de Vegetarische Slager op de vingers tikte over
vegetarische vleesvervangers, waar duidelijk de informatie bij te vinden is dat het niet om echte vleesproducten
gaat. Nog sterker, mensen die zogenaamde vleesvervangers kopen doen dat nu juist omdat het geen vlees, kip of
vis bevat. Deze misplaatste reprimande werd een nieuw vervolg op de voordien ontstane #schnitzelgate, welke
eerder in de media kwam toen politieke vertegenwoordigers van de vlees- en zuivelindustrie bij het CDA en de
VVD vonden dat vegetarische producten geen vlees-achtige benamingen zouden mogen dragen; terwijl die toch
echt vervangers zijn voor worsten, schnitzels, kipstukjes en dergelijke - maar dan vegetarisch en steeds vaker
veganistisch.
De producten waar de dierenorganisatie nu over klaagt zijn vier 'plantaardige boters' van Unilever: 'plantaardige
Solo' dat melkeiwitten bevat, 'plantaardige Zeeuws Meisje' met daarin droge melkbestanddelen, Bertolli's
'plantaardige margarine' met daarin ook ‘melkbestanddelen’ en ook Planta boter met ‘melkbestanddelen’ erin
verwerkt, terwijl toch het absolute woord 'plantaardig' op al deze productverpakkingen dan wel in reclames staat
vermeld.
Een vijfde product is Trenta kaas welke van koemelk gemaakt is, maar die bij kaashandel DeKaaswinkel.nl als
'plantaardige kaas' te koop is. Plantaardige kaas is echter een volledig plantaardige variatie op kaas die geschikt is
voor veganisten en patiënten met melk- en lactose-intolerantie en overgevoeligheid voor melkeiwitten (hetzelfde
geldt voor plantaardige boter, yoghurt en producten als sojamelk, amandelmelk en dergelijke). Eerder deze zomer
oordeelde een Europese rechter nog dat bedrijven die plantaardige alternatieven maken voor zuivel zoals kaas,
boter en yoghurt deze geen 'plantaardige kaas', 'tofuboter' of 'vegan yoghurt' zouden mogen noemen. Die uitspraak
[voetnoot 2] volgde naar aanleiding van een klacht door een Duitse organisatie in het mededingingsrecht (het gaat
de zuivelindustrie om de dreiging van concurrentie) jegens het succesvolle Duitse bedrijf TofuTown dat
plantaardige vlees- en zuivelalternatieven op de markt brengt, maar daarbij overduidelijk communiceert dat het om
plantaardige variaties gaat. "Het kan niet zo zijn dat een plantaardig merk haar producten niet als 'plantaardige
zuivel' zou mogen omschrijven, terwijl melkzuivelbedrijven niet-plantaardige producten wél als plantaardig kan
omschrijven," vindt Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND.

Bij de klacht met handhavingsverzoek die Een DIER Een VRIEND vandaag naar de NVWA heeft gestuurd, draait
het om werkelijke doelbewuste misleiding van consumenten waarbij volgens EU verordening 1169/2011 [voetnoot
2] de belangen van enkele consumentengroepen worden geschaad:
- daar deze informatie misleidend en verwarrend zijn voor consumenten die allergisch zijn of intolerant zijn
voor stoffen afkomstig uit zuivel (van niet-menselijke zoogdieren), waaronder lactose en melkeiwitten,
- daar dit onjuiste informatie is met betrekking tot de geschiktheid van het levensmiddel voor vegetariërs of
veganisten,
(zie EU 1169/2011, Artikel 36, lid 2a, 2b, 3a, en 3b) met de bewuste doelstelling deze consumenten onjuist te
informeren waardoor zij alsnog deze voor hun gezondheid gevaar houdende dan wel vanuit hun ethische
overwegingen ongewenste voedingsmiddelen ongemerkt kunnen aanschaffen en binnen kunnen krijgen.
Dit terwijl in artikel 169 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) wordt bepaald
dat "de Unie bijdraagt tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming; en het vrije
verkeer van veilig en gezond voedsel een wezenlijk aspect is van de interne markt en een aanzienlijke bijdrage tot
de gezondheid en het welzijn van de burgers en hun sociale en economische belangen dient te leveren". Volgens
het het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité moet, "om een hoog niveau van bescherming van
de gezondheid van de consumenten te bereiken en hun recht op informatie te kunnen waarborgen, ervoor worden
gezorgd dat consumenten de nodige informatie krijgen over de levensmiddelen die zij consumeren. Dit zijn
consumentenkeuzes die onder meer door gezondheids-, milieu-, ethische overwegingen kunnen worden
beïnvloed". [voetnoot 2]
Deze door de EU opgelegde consumentenbescherming wordt met bovenvermelde misleidende productinformatie
door deze zuivelverkopers met voeten getreden. Een DIER Een VRIEND heeft de NVWA dringend verzocht in
deze kwestie terstond op te treden vanwege het voor de gezondheid gevaar houdende, alsook vanwege het ethische
ongewenste element ten aanzien van de herkomst van deze ingrediënten in voornoemde producten. Gezien
Europese Verordening (EU) 1169/2011 alsook artikel 169 van het Verdrag betreffende de Werking van de
Europese Unie [voetnoot 2], dienen deze onjuiste informatieverstrekkingen zo spoedig mogelijk te worden
gecorrigeerd, of in ieder geval sneller dan de gebruikelijke 6 maanden zoals binnen het Project Misleidende
Etikettering van onze voedelwaakhond wordt gehanteerd - in de kwestie waarbij de NVWA de Vegetarische Slager
onlangs reprimandeerde bestaat anders dan in bovengenoemde gevallen géén gevaar voor de gezondheid van
patiënten en werden geen ethische overwegingen van consumenten geschoffeerd. Hier is dat wel degelijk het geval.
"Ook al lijkt de vet- en zuivelindustrie te denken dat wetgeving ten aanzien van producten er is om hen alsook de
productie van hun producten te beschermen, en zij menen dat zij melkproducten als 'plantaardig' kunnen
omschrijven [voetnoot 3] teneinde de consument bewust verkeerd te informeren; is deze regelgeving in het leven
geroepen om de consument te beschermen." aldus Geoffrey Deckers, voorzitter van Een DIER Een VRIEND. "Het
gaat bij deze EU verordening immers om de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Artikel 36, lid
3a spreekt daarbij duidelijk over de "aanwezigheid in voedsel van stoffen of producten die allergieën of
intoleranties kunnen veroorzaken" (patiënten), en Artikel 36, lid 3b heeft het even duidelijk over "de geschiktheid
van een levensmiddel voor vegetariërs of veganisten" (consumenten die vanuit hun levensovertuiging of
gezondheid leven enige dierlijke producten leven). De Europese Commissie benoemt deze groepen duidelijk, en tot
hun dieet behoort geen enkel melkbestanddeel."

* Voetnoten:
[1] www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen/project-misleidende-etikettering
[2] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170063nl.pdf
[3] http://www.etiketnederland.nl/db/WAS5108fd9ca93a5/Verordening_EU_Nr_1169_2011.pdf
[4] http://mvo.nl/media/vette_feiten/mvo_infokaart71_voedingswaarden2016-v7.pdf pagina 2, kopje 'Plantaardig'

* De gewraakte niet-plantaardige zuivelproducten:
- 'plantaardige Solo'
https://www.ah.nl/producten/product/wi222028/solo-boter-plantaardig?gclid=EAIaIQobChMIyPrm3pLm1gIVQxI
bCh3MFAPlEAQYBCABEgJmJPD_BwE  https://www.unilever.be/brands/bekijk-onze-merken/solo.html
http://www.supermarktaanbiedingen.com/product/solo-boter-plantaardig
- 'plantaardige Zeeuws Meisje'

https://www.ah.nl/producten/product/wi129484/zeeuws-meisje-voor-koken-bakken-en-braden?gclid=EAIaIQobCh
MIyPrm3pLm1gIVQxIbCh3MFAPlEAQYBiABEgIJofD_BwE
https://www.realdutchfood.com/zeeuws-meisje-plantaardig
https://www.bidfood.nl/webshop/product/halvarine-plantaardig-kuip-500-gram/_/A-productId-324620DS
http://www.hollandwebwinkel.nl/zeeuws-meisje-plantaardig-250-gram.html
https://www.unileverfoodsolutions.nl/zoekresultaten-pagina.html?q=zeeuws+meisje > klikt door naar
https://www.unileverfoodsolutions.nl/product/zeeuws-meisje-margarine-25-NL-75763.html
- 'Bertolli's plantaardige margarine'

https://www.ah.nl/producten/product/wi3828/bertolli-margarine-ongezouten?gclid=EAIaIQobChMIyPrm3pLm1gI
VQxIbCh3MFAPlEAQYCSABEgKmZPD_BwE
- 'plantaardige Planta boter'

https://www.ah.nl/producten/product/wi222036/planta-boter-smeerbaar-classic
https://www.ah.nl/producten/product/wi222200/planta-boter-plantaardig
- 'plantaardige Trenta kaas'

https://www.dekaaswinkel.nl/producten/53/055Trenta-plantaardigvegetarisch.html
http://www.westlandkaas.nl/merken/

