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VERPAKKINGEN

Kort gezegd zijn verpakkingen omhullingen van voedsel of andere 
producten, die na gebruik over het algemeen worden weggegooid. 
Maar deze ‘wegwerpartikelen’ spelen ook een heel belangrijke rol bij 
de aankoopbeslissing van de consument.’

Communiceren met  
verpakkingen

Bemelman over de nieuwe etikettenverordening

DOOR YVON BEMELMAN - Verpakkingen kunnen wor-
den gebruikt als een belangrijk communicatie-
middel om bijvoorbeeld het eigen merk te promo-
ten. Of om informatie te verschaffen over het vlees 
of vleesproduct met (duurzaamheids)keurmer-
ken als het Beter Leven keurmerk, en uitingen in 
de vorm van voedings- en gezondheidsclaims. 
Daarnaast bestaan er tegenwoordig tevens ont-
wikkelingen op het gebied van zogenaamde ‘slim-
me verpakkingen’ die bijvoorbeeld handig zijn 
om derving in de keten te reduceren en verpak-
kingsafval te beperken. En last but not least, er 
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verkeerd uitvalt, moet een hele batch weggegooid 
worden. Dit soort onnodige verliezen moet voor-
komen kunnen worden. Hierbij kunnen ‘slimme 
verpakkingen’ een uitkomst bieden. Er kunnen 
indicatoren op de verpakking worden aangebracht 
die de tijd en temperatuur meten, microchips wor-
den toegevoegd voor informatie over de tempera-
tuur en vochtigheid met tolerantiewaarden voor 
een alarmfunctie. Ook handig voor tracking & 
tracing. Of wat dacht u van antimicrobieel folie 
om de houdbaarheid te verlengen?

Wageningen UR doet onderzoek naar meer 
inzet van slimme verpakkingen. Zo hebben zij 
een model voor een intelligente verpakking van 
vis ontwikkeld. Gel in de verpakking bevat senso-
ren die reageren op de bederfluchtjes van vis. De 
sensor kan straks misschien ook via de smart- 
phone aan de klant vertellen hoe vers de vis is. 
Ontwikkelingen van slimme verpakkingen gaan 
razendsnel!

bestaat ook regelgeving omtrent verpakkingen.

Wetgeving
Voor verpakkingen gelden diverse spelregels om 
de veiligheid van de consument te beschermen en 
misleiding te voorkomen. In het HACCP-plan 
moeten de veiligheid en hygiëne van verpakkin-
gen binnen het bedrijf beschreven staan. De eisen 
die hiervoor gelden, staan in de hygiëneverorde-
ningen 852/2004 en 853/2004. Verder staat in ar-
tikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 dat 
verpakkingen geen gevaar voor de volksgezond-
heid mogen opleveren, dat ze geen wijzigingen 
aanbrengen aan de samenstelling van levensmid-
delen, en de organoleptische eigenschappen van 
het levensmiddel niet aantasten. Verpakkingsfa-
brikanten moeten dit onder andere aantonen aan 
de hand van migratietesten (een manier om te 
bepalen of de verpakkingen voldoen aan de ei-

sen). Productiebedrijven zijn daarom verplicht 
om de ‘Declaration of Compliance’ van de ver-
pakkingen op te vragen en te controleren of ze 
geschikt zijn voor het te verpakken vlees. In 2011 
werden de regels omtrent verpakkingen verder 
uitgebreid met de Nederlandse Regeling Verpak-
kingen en gebruiksartikelen. Hierin staat een po-
sitieve lijst van hulpstoffen en afbraakproducten 
waaruit verpakkingen mogen bestaan.

De nieuwe etiketteringsverordening zorgt 
voor meer uniformiteit op de etiketten, zodat 
consumenten beter in staat zijn om de verschil-
lende etiketten met elkaar te vergelijken. Dat 
biedt weinig onderscheidend vermogen. Maar ge-
lukkig zijn er toch nog voldoende mogelijkheden 
om de verpakking extra te laten opvallen.

Marketing
Voedings- en gezondheidsclaims kunnen van 
toegevoegde waarde zijn voor de consument. Dit 
is vrijwillig, alleen moet er wel voldaan worden 
aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
1924/2006. Een mooie afbeelding van het product 
of bijvoorbeeld dieren in de wei werken natuurlijk 
ook altijd goed. Maar let op! Afbeeldingen op de 
verpakking kunnen consequenties hebben voor 
de verplichte etikettering of kunnen tot mislei-
ding leiden.

Duurzaamheid
Bedrijven die op de verpakking gebruik maken 
van duurzaamheidskeurmerken die transparan-
tie en informatie bieden over het vlees, kunnen 
zich hiermee onderscheiden. Er bestaan verschil-
lende soorten duurzame keurmerken. Milieu 
Centraal beoordeelt keurmerken op de intensiteit 

van de controle. Hoe beter geborgd, hoe meer 
punten een keurmerk krijgt. Een logo van een fa-
brikant zonder externe controle scoort dus lager 
dan keurmerken met een onafhankelijk logo zoals 
het Beter Leven keurmerk. Keurmerken die ook 
nog eens geaccrediteerd zijn, scoren het hoogst, 
zoals biologisch. 

In het rapport ‘Bevorderen effectiviteit duur-
zaamheidskeurmerken’ van Milieu Centraal staat 
dat 65 procent van de consumenten bij aankopen 
let op duurzaamheid, 28 procent daarvan maakt 
ook gebruik van een keurmerk als leidraad, waar-
bij overkoepelende keurmerken zoals het ‘Ik kies 
bewust logo’ tot een snelle herkenning leiden, 
maar ook keurmerken die werken met gradaties/
klassen zoals het Beter Leven keurmerk. Dergelij-
ke keurmerken bieden consumenten op een een-
voudige en snelle wijze houvast. Toch letten ze 
óók op andere onderdelen die ‘duurzaamheid’ 
uitstralen, zoals verpakkingen, aldus Milieu Cen-
traal. Hierop let 24 procent van de consumenten 
als men een product wil kopen dat duurzaam is. 
Daarom is het handig om op de verpakking aan te 
geven dat er duurzaam verpakkingsmateriaal 
wordt gebruikt. Het gebruik van recyclingsymbo-
len kan ook handig zijn. Of wat dacht u van hybri-
de vleesproducten? Worst en gehakt waarin een 
deel van het vlees is vervangen door een plantaar-
dig ingrediënt (tarwe, soja of lupine). Uit smaak-
testen blijkt dat het verschil in smaak niet opvalt 
als 20 procent van het vlees is vervangen. Wel 
moet duidelijk op de verpakking worden aange-
geven dat het product niet geheel uit vlees bestaat. 
Maar daar staan mogelijk weer positieve claims 
tegenover. Hybride vleesproducten verminderen 
de vleesconsumptie en de daaraan gekoppelde 
milieubelasting. Bovendien zijn ze gezonder, 
want ze zijn extra mager. Kortom, twee vliegen in 
één klap!

Minder verspilling
Een kwart van alle voeding die in de wereld wordt 
geproduceerd, gaat verloren. Veel van deze verlie-
zen vinden plaats in de fase vóór de consument. 
Een belangrijke oorzaak is bederf waardoor voe-
ding weggegooid moet worden. Als een steekproef 
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‘Voedings- en gezondheids-
claims op verpakkingen 
kunnen van toegevoegde 
waarde zijn voor de  
consument’

Bedrijven kunnen zich onderscheiden met duurzaamheidskenmerken.
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