
1Consumentenbond  Informatie op voedselverpakkingen

 

INFORMATIE OP 
VOEDSELVERPAKKINGEN

DE MENING VAN CONSUMENTEN

©



2Consumentenbond  Informatie op voedselverpakkingen

Consumentenbond, maart 2017

INFORMATIE OP 
VOEDSELVERPAKKINGEN
De mening van consumenten

©



3Consumentenbond  Informatie op voedselverpakkingen

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting 4

1.   Inleiding         5

2.   Onderzoeksopzet       8

3.   Resultaten         10

4. Conclusies     29

©



4Consumentenbond  Informatie op voedselverpakkingen

SAMENVATTING

De Consumentenbond onderzocht begin 2017 de mening van consumenten over 

informatie op voedselverpakkingen. De focus lag daarbij op voedselverpakkingen 

die door consumenten als misleidend kunnen worden ervaren. 

Het consumentenonderzoek bestond uit twee delen: 

• een kwalitatief onderzoek onder 24 consumenten

• een kwantitatief onderzoek onder 1.005 respondenten van een extern panel

 (representatief voor de Nederlandse bevolking) en 13.835 leden van het

 internetpanel van de Consumentenbond

Consumenten kregen vragen, stellingen en voorbeelden van voedselverpak-

kingen die als misleidend zouden kunnen worden ervaren voorgelegd. Op deze 

manier is onderzocht hoe consumenten denken over dergelijke 

voedselverpakkingen en of ze maatregelen nodig achten om misleiding op 

voedselverpakkingen tegen te gaan. 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

•  Een aanzienlijke groep consumenten voelt zich op het verkeerde been gezet 

door voorbeelden van voedselverpakkingen uit de praktijk

•  Consumenten vinden misleidende informatie op voedselverpakkingen een 

probleem

•  Consumenten voelen zich vooral misleid als voedselverpakkingen hoge 

verwachtingen wekken en die vervolgens niet waar maken

•  Consumenten verschillen in de mate waarin ze zich misleid voelen door 

informatie op voedselverpakkingen

•  85% van de consumenten vindt dat er iets gedaan moet worden aan 

misleidende verpakkingen van voedingsmiddelen

•  Veel consumenten vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

(NVWA) en fabrikanten maatregelen moeten nemen tegen misleidende 

informatie op verpakkingen.
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1 INLEIDING

Ter inleiding gaan we in op het thema misleiding op voedselverpakkingen. 

Vervolgens geven we informatie over de onderzoeksopzet van het uitgevoerde 

consumentenonderzoek en presenteren we de resultaten en conclusies.

Tegelijk met dit rapport verschijnt een artikel over dit onderwerp in de 

Consumentengids van april 2017. 

1.1 Misleiding op voedselverpakkingen: de wettelijke bepalingen
Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen met betrekking tot dit onderwerp 

uit de EU-verordening 1169/2011 Voedselinformatie aan consumenten1. Het 

volgende is aangegeven in artikel 7 van de Verordening:

Kortom, voedselinformatie mag niet misleidend zijn ten aanzien van de 

kenmerken van het levensmiddel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

is verantwoordelijk voor de handhaving op dit gebied. Ook in de Reclame Code2 

is vastgelegd dat reclames en verpakkingen consumenten niet mogen misleiden. 

1.2 Misleiding op voedselverpakkingen in de praktijk
Ondanks de bepalingen uit paragraaf 1.1 blijkt dat misleiding op 

voedselverpakkingen in de praktijk voorkomt. Zo spreekt de Reclame Code 

Commissie regelmatig bedrijven aan omdat ze niet in lijn met de Nederlandse 

Reclame Code opereren. 

Misleiding op voedselverpakkingen varieert van ‘echte’ fraude, zoals de 

paardenvleesa�aire, tot situaties waarbij de voorkant van een verpakking een 

ander beeld geeft dan de ingrediëntenlijst laat zien. In dit rapport beperken we 

ons tot die tweede categorie. 

Artikel 7

EERLIJKE INFORMATIEPRAKTIJKEN

1. Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, 
met name niet:

a) ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van 
de aard, identiteit, eigenschappen, 
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, 
land van oorsprong of plaats van herkomst 
en wijze van vervaardiging of productie;

b) door aan het levensmiddel e�ecten of 
eigenschappen toe te schrijven die het niet 
bezit;

c) door te suggereren dat het levensmiddel 
bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle 
soortgelijke levensmiddelen dezelfde 
kenmerken bezitten, met name door 
nadrukkelijk te wijzen op het ontbreken of 
aanwezig zijn van bepaalde ingrediënten 
en/of voedingssto�en;

d) door via de presentatie, beschrijving of 
afbeelding de aanwezigheid van een 
bepaald levensmiddel of ingrediënt te 
suggereren terwijl het in werkelijkheid een 
levensmiddel betreft waarin een van nature 
aanwezig bestanddeel of normaliter 
gebruikt ingrediënt is vervangen door een 
ander bestanddeel of een ander ingrediënt.

1 VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2011 

betre�ende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=NL 
2 https://www.reclamecode.nl/nrc/
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De volgende vormen van misleidende3 voedselverpakkingen komen we in de 

praktijk regelmatig tegen:

1. Ingrediënten die op de voorkant worden genoemd of afgebeeld zitten niet of 

nauwelijks in het product4 

2. Het product lijkt gezonder door:

a. Het verdoezelen van ‘ongunstige’ nutriënten (vooral bij suikers5)

b. Het onjuist gebruik van voedings- en gezondheidsclaims6 

c. Het gebruik van onrealistische portiegroottes7   

d. Het oneigenlijk gebruik van de term volkoren8 

3. Het product wordt aantrekkelijker door het gebruik van termen als ‘natuurlijk’, 

‘vers’, ‘ambachtelijk’9, ‘verantwoord’ terwijl de producten die niet 

overeenkomen met wat door consumenten in het algemeen wordt verstaan 

onder deze termen. 

Op diverse manieren heeft de Consumentenbond de afgelopen jaren aandacht 

besteed aan de hierboven opgesomde vormen van misleiding, zie de voetnoten 

die zijn aangegeven voor meer informatie. 

Deze misleiding kan tot gevolg hebben dat consumenten ongezonder gaan eten 

en drinken. Veel etiketten verdoezelen immers de slechte eigenschappen van 

producten: toegevoegde suikers (‘sluipsuikers’) in bijvoorbeeld zogenaamd 

‘verantwoorde’ tussendoortjes en suikerrijke vruchten- en frisdranken die met 

fruit pronken om zo gezonder over te komen. Bovendien kan er sprake zijn van 

economische benadeling die consumenten ondervinden ten gevolge van 

misleiding. 

1.3 Acties tegen misleidende voedselverpakkingen
Sinds 2012 voert de Consumentenbond actie voor juiste en heldere informatie 

en tegen misleiding op voedselverpakkingen onder de noemer ‘Kletsplaatjes’10. 

Veel fabrikanten hebben naar aanleiding hiervan etiketten aangepast, producten 

aangepast of producten van de markt gehaald. Zo haalde Albert Heijn een 

guacamoledip met slechts 0,7% avocadopoeder uit de schappen11. En noemt 

Hema zijn salade tegenwoordig surimi-krabsalade in plaats van krabsalade12. 

3 Overigens staat niet in alle gevallen vast dat hier sprake is van misleiding in de juridische zin van het woord. 
4 Zie https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2016/nog-steeds-fruitmisleiding-op-levensmiddelen
5 Zie https://www.consumentenbond.nl/acties/kletsplaatjes/suikerpraatjes
6 Zie https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2015/misleidende-voedingsclaims-verpakkingen
7 Zie https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2016/verwarrende-portiegroottes-op-verpakkingen
8 Zie https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2016/al-30-jaar-volkorenbedrog
9 Zie https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2015/ambachtelijke-supermarktproducten-wassen-neus
10 Zie www.consumentenbond.nl/Kletsplaatjes
11 https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2014/albert-heijn-haalt-avocado-arme-guacamole-dip-uit-de-schappen 
12 https://www.consumentenbond.nl/acties/kletsplaatjes/hema-krabsalade-kletsplaatje-vd-maand 
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Daarnaast zijn er diverse andere initiatieven die misleidende 

voedselverpakkingen bestrijden. Zo organiseert Foodwatch jaarlijks het Gouden 

Windei, een verkiezing voor het meest misleidende product van het jaar13.

Ook in andere Europese landen houden consumentenorganisaties zich met dit 

onderwerp bezig:

• Duitsland: Lebensmittelklarheit14 

• Oostenrijk: Lebensmittel-Check15 

• Denemarken: campagne-activiteiten van Taenk16  

• België: Gevraagd: een eerlijk etiket17. 

13 https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/misleidende-marketing/het-gouden-windei winnaar-2016/ 
14 http://www.lebensmittelklarheit.de/ 
15 http://www.konsument.at/lebensmittelcheck 
16 https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/aerlig-snak-eller-ren-salgsgas/forbrugerraadet-taenk-anmelder-14-produkter 
17 https://www.test-aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/dossier/de-wet-van-het-etiket 
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2 ONDERZOEKSOPZET

Zoals in de inleiding besproken zet de Consumentenbond zich in voor juiste en 

niet-misleidende voedselverpakkingen. Om meer inzicht te krijgen in de mening 

van consumenten over dit thema, voerden we consumentenonderzoek uit.

2.1 Onderzoeksvragen
Het doel van het consumentenonderzoek is om inzicht te verkrijgen in kennis, 

houding en gedrag van consumenten ten aanzien van mogelijk misleidende  

voedselverpakkingen, om op basis daarvan vast te stellen welke vormen van 

potentiële misleiding als meest problematisch worden ervaren. Tevens wordt 

onderzocht of consumenten vinden dat hier iets aan gedaan moet worden.

De volgende vragen staan centraal:

• Hoe gebruiken consumenten informatie op voedselverpakkingen? 

• In welke mate zijn consumenten zich bewust van de mogelijke aanwezigheid 

van misleidende informatie op voedselverpakkingen? 

• Wat is de houding ten aanzien van de verschillende vormen van (misleidende) 

informatie op voedselverpakkingen? 

• In hoeverre vindt men verschillende vormen van potentiële misleiding 

problematisch? 

• In hoeverre vindt men het van belang dat hiertegen wordt opgetreden?

• Welke partijen acht men het meest aangewezen om hiertegen op te treden? 

2.2 Onderzoeksmethoden
Het consumentenonderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. 

Via het kwalitatieve onderzoek is inzicht verkregen in hoe consumenten denken 

over (misleidende) voedselverpakkingen. Met behulp van kwantitatief onderzoek 

is de omvang van het probleem onderzocht. 

2.2.1 Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een online onderzoek 

met 24 deelnemers uit heel Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een 

extern onderzoeksbureau. Het veldwerk duurde 12 dagen en heeft 

plaatsgevonden van 5 tot en met 16 januari 2017. Bij de selectie van de 

respondenten is een spreiding naar leeftijd, gezinssamenstelling, regio, 

opleidingsniveau, huishoudinkomen en geslacht aangehouden. Alle 

respondenten zijn (hoofd)verantwoordelijk voor de boodschappen in het gezin. 

11 van de 24 deelnemers zijn lid van de Consumentenbond. 

2.2.2 Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek vond plaats van 7 tot en met 15 februari 2017. De 

vragenlijst is uitgezet onder twee groepen: een extern panel en het internetpanel 

van de Consumentenbond. Beide panels kregen dezelfde vragen voorgelegd. 
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Extern panel: 

• 1.005 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking op basis 

van leeftijd (18 jaar en ouder), geslacht en regio

• 6% van de respondenten is lid van de Consumentenbond 

• De respondenten zijn geworven via een extern onderzoeksbureau

Consumentenbond internetpanel (CB-i panel): 

• 13.835 respondenten (bruto steekproef: 18.623)

• 70% van de respondenten is lid van de Consumentenbond 

2.2.3 Onderzoeksopzet

2.2.3.1 Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek naar (misleidende) informatie op 

voedselverpakkingen bestond uit de volgende onderdelen:

• Inleidende opdrachten over eten&drinken en boodschappen doen

• Voorbeelden voedselverpakkingen (zie 2.2.3.3)

• Stellingen over (misleidende) informatie op voedselverpakkingen

• Maatregelen tegen (misleidende) informatie op voedselverpakkingen

2.2.3.2 Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek naar (misleidende) informatie op 

voedselverpakkingen bestond uit de volgende onderdelen:

• Informatie op voedselverpakkingen

• Voorbeelden voedselverpakkingen (zie 2.2.3.3)

• Stellingen over (misleidende) informatie op voedselverpakkingen

• Maatregelen tegen (misleidende) informatie op voedselverpakkingen

2.2.3.3 Voorbeelden voedselverpakkingen

Vijf voorbeelden van verpakkingen die door consumenten als mogelijk 

misleidend kunnen worden ervaren zijn door de Consumentenbond 

geselecteerd voor dit onderzoek. Deze voorbeelden zijn gekozen omdat ze 

diverse typen van misleiding op voedselverpakkingen in verschillende 

productcategorieën vertegenwoordigen. 

• De deelnemers aan het kwalitatieve onderzoek kregen alle voorbeelden 

voorgelegd. Zij kregen per voorbeeld steeds foto’s van de voor- en achterkant 

voorgelegd en werden dan bevraagd over hun indruk. Vervolgens kregen 

deelnemers de voorbeelden nogmaals voorgelegd, dit keer inclusief een 

toelichting waarom de voorkant van dit etiket als misleidend kan worden 

opgevat. Zij werden dan nogmaals gevraagd naar hun mening. 

• De deelnemers aan het kwantitatieve onderzoek kregen random 2 van de 5 

voorbeelden voorgelegd. Zij kregen foto’s van de voorbeeldproducten 

inclusief de toelichting voorgelegd waarna ze gevraagd werden naar hun 

indruk over de voorkant van de verpakking. 
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3 RESULTATEN

3.1 Hoe gebruiken consumenten informatie op voedselverpakkingen? 
Als eerste is onderzocht in hoeverre consumenten informatie op 

voedselverpakkingen bekijken. Gebleken is dat consumenten niet altijd de 

verpakkingen van voedingsmiddelen in het geheel bekijken. Het is daarom 

mogelijk dat ze door de informatie op de voorkant van verpakkingen op het 

verkeerde been gezet worden, wanneer de informatie op de voorkant afwijkt van 

hetgeen er in de ingrediëntendeclaratie staat. 

De belangrijkste reden om een verpakking niet in zijn geheel te lezen is dat 

consumenten al bekend zijn met een product. Andere redenen om de informatie 

niet (altijd) te bekijken zijn dat consumenten het niet belangrijk vinden, geen zin 

hebben of vooral op de prijs letten. Als aanvulling geven diverse respondenten 

aan dat de kleine letters op verpakkingen ook een reden zijn om de verpakking 

niet in zijn geheel te bekijken. Consumenten bekijken verpakkingen vooral als 

ze een product voor de eerste keer kopen. Toch bekijkt een groot deel van de 

respondenten de verpakking dan niet in zijn geheel. 

Figuur 1

Wat is de reden om de informatie op de verpakking niet (altijd) te bekijken/lezen? (N=999)

Figuur 2

Als je een voedingsmiddel voor de 1e keer koopt, in hoeverre bekijk/lees je de verpakking dan in 

zijn geheel? (N=976)

● Altijd     
● Vaak     
● Regelmatig

● Soms

● Nooit

19%

25%

19%

30%

7%

Ben bekend met het product

Niet belangrijk

Geen zin in

Let vooral op de prijs

Geen tijd voor

Geen speciale reden

Anders, namelijk

58%

30%

28%

22%

13%

7%

4%
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De figuren 1 en 2 geven de resultaten weer van het externe panel. Respondenten 

uit het Consumentenbondpanel geven vaker aan dat ze een verpakking altijd of 

vaak in zijn geheel bekijken als ze een product voor de eerste keer kopen. Ze 

geven minder vaak aan dat ze informatie op een verpakking niet bekijken omdat 

ze er geen zin in hebben of vooral op de prijs letten. 

Figuur 3 laat zien welke onderdelen van de verpakking door consumenten in 

welke mate bekeken worden. Consumenten kijken op verpakkingen vooral naar 

de naam, het merk, de houdbaarheidsdatum en de inhoud. Ook afbeeldingen 

worden vaak bekeken. Als het gaat om informatie over de voedingswaarde kijken 

consumenten relatief vaak naar de hoeveelheid suikers. Figuur 3 is gebaseerd op 

de resultaten van het externe panel. Respondenten uit het 

Consumentenbondpanel bekijken de verschillende onderdelen van de 

verpakking vaker. 

3.2 Wat vinden consumenten van (misleidende) informatie op verpakkingen?
Aan de respondenten zijn diverse stellingen voorgelegd om te achterhalen hoe 

ze denken over de informatie op verpakkingen.

Een grote meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling dat de 

voorkant van de verpakking een goed beeld moet geven van wat er in zit. Het 

Consumentenbondpanel is wat uitgesprokener: zij geven vaker aan het helemaal 

eens te zijn met deze stelling.

Figuur 3

Hoe vaak lees/bekijk je de onderstaande informatie op de verpakking (indien vermeld) van 

voedingsmiddelen? (N=1005)

Naam van het product

Merk

Houdbaarheidsdatum (THT/TGT)

Hoeveelheid/inhoud

Afbeeldingen

Bereidingsinstructies

Bewaarinstructies

Hoeveelheid suikers

Claims (zoals geen suiker toegevoegd, 
0% vet, cholesterolverlagend)

Keurmerken (denk aan biologisch, 
eerlijk/fairtrade, dierenwelzijn)

Ingrediëntenlijst

Hoeveelheid zout

Hoeveelheid vet

Hoeveelheid koolhydraten

Hoeveelheid energie (kJ/kcal)

Allergie-informatie (zoals gluten, lactose)

Hoeveelheid eiwit

Hoeveelheid vezels

Oorsprong/land van herkomst

0% 25% 50% 75% 100%

● Altijd   ● Vaak   ● Regelmatig   ● Soms   ● Nooit
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Het komt regelmatig voor dat op de voorkant van verpakkingen een ingrediënt 

groot staat afgebeeld terwijl er maar heel weinig van in het product zit. Dat 

terwijl een dergelijke voorkant volgens consumenten suggereert dat er veel van 

het ingrediënt in het product zit. Meer dan 90% van de respondenten is het 

namelijk (helemaal) eens met de stelling dat een ingrediënt prominent op de 

voorkant van de verpakking vermelden de indruk wekt dat er veel van dat 

ingrediënt in het product zit (zie figuur 5). Het is overigens de vraag of het 

verstandig is van bedrijven als zij voor een dergelijke verpakking kiezen. Veel 

respondenten geven namelijk aan het onsympathiek te vinden als bedrijven/

merken afbeeldingen gebruiken van ingrediënten die weinig in het product 

zitten. Respondenten uit het Consumentenbondpanel vinden dit vaker dan 

respondenten uit het externe panel (zie figuur 6). 

Figuur 4

De voorkant van een verpakking moet een goed beeld geven van wat er in zit

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

 

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

Figuur 5

Een ingrediënt prominent op de voorkant van de verpakking wekt de indruk dat er veel 

van dat ingrediënt in het product zit

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

Figuur 6

Ik vind bedrijven/merken die afbeeldingen gebruiken van ingrediënten die weinig in 

het product zitten onsympathiek

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

 

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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Respondenten hebben de indruk dat consumenten vaak zonder dat ze het in de 

gaten hebben op het verkeerde been worden gezet door informatie op 

verpakkingen. In dit geval zijn respondenten uit het Consumentenbondpanel het 

vaker helemaal eens met deze stelling (zie figuur 7). 

Een groot deel van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling ‘het is 

schandalig dat fabrikanten consumenten misleiden door de informatie op 

verpakkingen’. 72% van de Consumentenbondpanelleden is het helemaal eens 

met de stelling ‘ik vind dat er iets gedaan moet worden aan misleidende 

verpakkingen’. Ook de deelnemers uit het externe panel zijn het vaak (helemaal) 

eens met deze stelling: 85% van hen vindt dat er iets aan gedaan moet worden.

Figuur 7

Ik denk dat consumenten vaak zonder dat ze het in de gaten hebben op het verkeerde 

been worden gezet door informatie op verpakkingen

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

Figuur 8

Het is schandalig dat fabrikanten consumenten misleiden door de informatie op 

verpakkingen

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

 

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

Figuur 9

Ik vind dat er iets gedaan moet worden aan misleidende verpakkingen

Extern panel (N=1005)

CB-i panel (N=13835)

Helemaal mee eens  ● ● ● ● ● ● Helemaal oneens    ● Weet ik niet/geen mening

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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Toch is er soms ook sprake van berusting bij consumenten over dit thema bleek 

uit het kwalitatieve onderzoek. Een bepaalde mate van ‘mooimakerij’ op 

verpakkingen wordt acceptabel gevonden en door sommige deelnemers zelfs 

als vanzelfsprekend beschouwd. 

Daarnaast hebben respondenten in het kwalitatieve onderzoek aangegeven dat 

ze zich nog meer zorgen maken over voedselveiligheid dan over misleidende 

voedselverpakkingen. 

3.3 Wie moet maatregelen nemen tegen misleidende voedselverpakkingen?
Tachtig procent van de Nederlanders is van mening dat de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit maatregelen moet nemen. Ook zien consumenten 

een rol weggelegd voor fabrikanten en de overheid. Een kleiner deel van de 

respondenten ziet een rol weggelegd voor supermarkten en consumenten op 

dit gebied. 

Figuur 10

Wie moet er maatregelen nemen tegen misleidende informatie op verpakkingen van 

voedingsmiddelen?

0% 25% 50% 75% 100%

● Extern panel (N=965)   ● CB-i panel (N=13764)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Fabrikanten

De overheid

Supermarkten

Consumenten

Iemand/iets anders

Niemand

80%
86%

64%
63%

59%
63%

27%
34%

22%
31%

2%
5%

1%
0%

‘Aangezien niemand de cirkel durft te 

doorbreken móet de overheid optreden. 

De consument kan het niet in zijn eentje. 

De fabrikant of winkelier doet het niet in 

verband met concurrentie. Andere 

organisaties kunnen hooguit proberen 

de producenten aan te sporen 

het anders te doen.’

‘Actie dient te komen van het 

ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport als hoeder van onze 

gezondheid en preventief ter 

voorkoming van ziektes’

‘Fabrikanten en 
supermarkten moeten 

maatregelen nemen, zij maken 
en verkopen de spullen.’‘De verantwoordelijkheid ligt 

niet bij een enkele actor 

(bv overheid, consument of 

fabrikant) maar ligt juist in de 

samenhang tussen 

deze actoren.’

©
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3.4 Hoe denken consumenten over voorbeelden van (misleidende) verpakkingen?
De vijf voorbeelden verschillen in de mate waarin consumenten zich op het 

verkeerde been gezet voelen zo blijkt uit het kwantitatieve 

consumentenonderzoek (zie tabel 1).

Tabel 1 

Mening van consumenten over voorbeelden misleidende voedselverpakkingen

Deel van de respondenten dat aangeeft 

zich op het verkeerde been gezet te voelen 

Extern panel CB-i panel

Sourcy Vitaminwater framboos 

granaatappel
58% 75%

Innocent wild blueberry,  

blackcurrant & cranberry
50% 73%

Leev ontbijtshake biologische  

havermout banaan
46% 71%

Sultana spelt, quinoa & dadel 44% 61%

Maggi ham-kaassaus 39% 61%

Het vaakst voelen consumenten zich op het verkeerde been gezet door Sourcy 

Vitaminwater framboos granaatappel, het minst door Maggi ham-kaassaus. 

Respondenten uit het Consumentenbondpanel voelen zich vaker op het 

verkeerde been gezet dan respondenten uit het externe panel. 

Hierna volgen meer details van de uitkomsten van de vijf voorbeelden. Per 

voorbeeld vatten twee tabellen de resultaten van het kwantitatieve onderzoek 

samen. Vervolgens volgt een toelichting over hoe consumenten dit voorbeeld 

ervaren, dit is gebaseerd op het kwalitatieve onderzoek. 

 

©
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3.4.1 Voorbeeld: Sourcy Vitaminwater framboos granaatappel

 

Tabel 2 

Bekendheid en koophistorie Sourcy Vitaminwater framboos granaatappel

 

Extern panel 

(N=438)

CB-i panel 

(N=5820)

Bekendheid met het product 59% 41%

Al eens gekocht 26% 10%

Vraagstelling: ‘ken je dit product?’ en ‘heb je dit product wel eens gekocht?’

‘Waar is de granaatappel? 
Waar is de framboos? 
Ik voel me nu eerlijk 
gezegd wel genaaid.’

‘Het woord water 

moet vervangen worden 

door limonade.’

Het product heet Vitamin water framboos granaatappel, maar bevat 
geen framboos of granaatappel. Wel zit er druivensap en natuurlijk 
aroma in, zo blijkt uit de ingrediëntenlijst op de achterkant.

Dit product heet Vitamin water, maar bevat niet alleen water en 
vitamines. Er zit ook fructose en suiker in. In een glas van 250 ml 
gaat het om bijna 3 suikerklontjes.

©
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Tabel 3 

Oordeel over de voorkant van de verpakking Sourcy Vitaminwater framboos 

granaatappel

Extern panel 

(N=438)

CB-i panel 

(N=5820)

Ik vind de informatie op de voorkant van de 

verpakking prima
21% 7%

Ik voel me op het verkeerde been gezet door de 

informatie op de voorkant van de verpakking
58% 75%

Anders, namelijk… 8% 12%

Weet ik niet/geen mening 13% 7%

Vraagstelling: ‘Nu je de voor- en achterkant van de verpakking hebt bekeken en de toelichting hebt 

gelezen, wat vind je van de informatie op de voorkant van de verpakking?’

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat al voordat de respondenten 

geconfronteerd worden met de toelichting ze zich al tenminste op één manier 

misleid voelen. Het meest in het oog springt de grote hoeveelheid suiker, in 

twee varianten (fructose en suiker). Met name doordat men de verwachting 

heeft dat dit een (enigszins) gezond drankje is, voelt deze grote hoeveelheid 

suiker misleidend. Deze verwachting over een gezond product wordt bij de 

respondenten veroorzaakt door de naam ‘Vitaminwater’ en de tekst op de 

voorkant ‘rijk aan vitamine C’. 

Hoewel de grote hoeveelheid suiker een teleurstelling is en de reden is dat 

mensen het liever niet willen drinken, voelt het ontbreken van framboos en 

granaatappel als een ergere vorm van misleiding die dicht in de buurt komt van 

liegen. Mensen hadden niet verwacht dat er pure vruchten in zouden zitten, 

maar op zijn minst een deel echt sap.  

De ontbrekende informatie over de afwezigheid van de genoemde vruchten en 

de aanwezigheid van suiker hebben een versterkend e�ect op het gevoel van 

misleiding bij de respondenten. Voor een deel van de deelnemers heeft de 

informatie die ze hier krijgen directe negatieve invloed op hun aankoopintentie. 

Een klein aantal deelnemers accepteert wat Sourcy hier doet. Dit heeft te maken 

met hun verwachtingen van dit soort producten die (door ervaringen in het 

verleden) laag liggen. 

‘Een fles flauwekul; 

het etiket 

is misleidend.’ 

‘Je kan weten, of anders 
lezen dat er ook ingrediënten 

inzitten die niet helemaal gezond 
zijn. Ik heb dit product een 
enkele keer gekocht omdat 

de smaak wel ok is.’

‘Je denkt een gezonde keuze 

te maken, maar dat is absoluut niet 

het geval. Waar zijn die producenten 

toch mee bezig? In ieder geval niet met 

duidelijke informatieverstrekking of de 

gezondheid van hun klanten.’

©
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3.4.2 Voorbeeld: Innocent wild blueberry, blackcurrant & cranberry

 

Tabel 4 

Bekendheid en koophistorie Innocent wild blueberry, blackcurrant & cranberry

 

Extern panel 

(N=426)

CB-i panel 

(N=5836)

Bekendheid met het product 22% 13%

Al eens gekocht 6% 3%

Vraagstelling: ‘ken je dit product?’ en ‘heb je dit product wel eens gekocht?’

 

Op de voorkant staat als omschrijving ‘wild blueberry, blackcurrant & 
cranberry’ en een afbeelding met een grote blauwe bes, zwarte 
bessen en cranberry’s. Uit de ingrediëntenlijst op de achterkant blijkt 
dat er 6,5% zwarte bessen, 4% blauwe bessen en 1,5% cranberry’s in 
het sap zitten. De rest (88%) bestaat uit appels, witte druiven en peer. 
De naam op de achterkant is ‘een mix van appel-, witte druiven- en 
een zwarte bessensap, perenpuree, blauwe bessensap en -puree en 
cranberrypuree’.

‘Mij valt op dat - zoals 
bijna altijd - appelsap het 

hoofdbestanddeel is, terwijl de 
voorzijde suggereert dat die 

vruchten het hoofdbestanddeel 
zijn. Ik zou het daarom 

niet kopen.’

‘Bedriegerij, appelsap 
met een vleugje van 
wat er voorop staat.’

©
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Tabel 5 

Oordeel over de voorkant van de verpakking Innocent wild blueberry, 

blackcurrant & cranberry

Extern panel 

(N=426)

CB-i panel 

(N=5836)

Ik vind de informatie op de voorkant van de 

verpakking prima
27% 9%

Ik voel me op het verkeerde been gezet door de 

informatie op de voorkant van de verpakking
50% 73%

Anders, namelijk… 6% 11%

Weet ik niet/geen mening 17% 8%

Vraagstelling: Nu je de voor- en achterkant van de verpakking hebt bekeken en de toelichting hebt 

gelezen, wat vind je van de informatie op de voorkant van de verpakking?

Het kwalitatief onderzoek laat voor dit voorbeeld een positiever beeld zien dan 

wat blijkt uit het kwantitatieve onderzoek. Bij het bestuderen van de achterkant 

en ingrediëntenlijst, is de algemene reactie over dit product positief. Het feit dat 

er werkelijk veel fruit in zit en relatief weinig toegevoegde ‘gewone’ suiker trekt 

in positieve zin de aandacht en is een verrassing. Er zitten aanzienlijk meer 

‘echte’ ingrediënten in dit product dan men gewend is van andere producten. In 

negatieve zin valt op dat er veel onleesbare tekst op de achterkant staat. Het zijn 

erg kleine lettertjes en veel is in het Duits. Hierdoor haken mensen af en lezen ze 

niet goed wat er staat.

Het valt de meeste deelnemers al voordat ze er op worden gewezen op dat er 

voornamelijk appel in het product zit (6 geperste appels) en ook veel witte druif; 

en dus in mindere mate de vruchten die op de voorkant staan. 

Er is grote verdeeldheid over de mate waarin dit product misleidend wordt 

gevonden. Een groep consumenten voelt zich bedrogen, omdat wat op de 

voorkant staat het minste van alle fruitsoorten in het product zit. Zeker omdat dit 

een product is dat doet vermoeden eerlijk en verantwoord te zijn, is het gevoel 

van misleiding voor deze groep extra sterk. Een andere groep geeft aan dat het 

misschien een andere naam zou moeten krijgen, maar kan zich er niet echt aan 

storen. Ze hadden niet verwacht dat dit sapje volledig uit bessen zou bestaan en 

vinden het daarom vanzelfsprekend dat er ook andere vruchten in verwerkt zijn.

‘Ik blijf toch positief 
over dit product, want 

het bevat veel fruit. 
Alleen de naam is 

niet correct.’

‘Ik weet dat sappen 
meestal voor een groot 

deel uit appelsap 
bestaan en ben dus 

niet verbaasd.’

‘Het stelt me teleur dat een 
product dat zich Innocent 

noemt en ogenschijnlijk een 
eerlijk product zou zijn, toch 

aan misleiding doet.’

©
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Ter vergelijking is ook Appelsientje Zwarte bes met 

appel en witte druif (afbeelding 3) aan de 

deelnemers van het kwalitatieve onderzoek 

getoond. Zij kregen daarbij de volgende 

begeleidende tekst getoond: ‘Er zijn ook 

producten die appel en witte druif (vruchten die in 

dergelijke sappen veel worden gebruikt) wel op de 

voorkant noemen. Dit product heet Appelsientje 

zwarte bes met appel en witte druif. In dit geval 

bestaat het product uit 41% witte druif, 38% appel 

en 21% zwarte bes.’

Respondenten vinden deze vermelding een stuk 

eerlijker en betrouwbaarder overkomen dan het 

voorbeeld van Innocent. Een deel van de 

respondenten vindt dat het pas écht eerlijk is als de 

volgorde van ingrediënten op basis van hoeveel er 

in zit wordt aangehouden in de productnaam.

‘Al iets beter, maar ik vind 
dat hier gesuggereerd wordt dat 

Zwarte bes het hoofdbestanddeel 
vormt. Dat is dus helemaal niet
 waar. Deze vermelding is dus 

eveneens onjuist’.

‘Dit is eerlijk en zwarte bes heeft 

een overheersende smaak dus het 

moet wel verdund worden. Als op de 

voorkant staat welke fruitsoorten 

erin zitten (op willekeurige volgorde) 

dan ben ik tevreden’.

©
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3.4.3 Voorbeeld: Leev ontbijtshake biologische havermout banaan

 

Tabel 6 

Bekendheid en koophistorie Leev ontbijtshake biologische havermout banaan

 

Extern panel 

(N=414)

CB-i panel 

(N=5843)

Bekendheid met het product 7% 4%

Al eens gekocht 1% 0,3%

Vraagstelling: ‘ken je dit product?’ en ‘heb je dit product wel eens gekocht?’

 

Dit product heet volgens de beschrijving op de achterkant voluit 
‘biologische glutenvrije haverontbijt banaan’. Uit de ingrediëntenlijst 
blijkt dat er geen banaan in dit product zit. Wel bevat het product 
‘natuurlijke aroma’.

Omdat uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat respondenten 
aansloegen op de ‘suikermisleiding’ is de volgende tekst toegevoegd 
in het kwantitatieve onderzoek: 
Op de voorkant staat ‘gezoet met kokosbloesemsuiker’. Uit de 
ingrediëntenlijst blijkt dat er ook maïsdextrose (een andere suiker) in het 
product zit. Omdat maïsdextrose vóór kokosbloesemsuiker staat op de 
ingrediëntenlijst weten we dat hiervan meer in het product zit dan 
kokosbloesemsuiker.
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Tabel 7 

Oordeel over de voorkant van de verpakking Leev ontbijtshake biologische 

havermout banaan

Extern panel 

(N=414)

CB-i panel 

(N=5843)

Ik vind de informatie op de voorkant van de 

verpakking prima
30% 10%

Ik voel me op het verkeerde been gezet door de 

informatie op de voorkant van de verpakking
46% 71%

Anders, namelijk… 5% 10%

Weet ik niet/geen mening 19% 9%

Vraagstelling: Nu je de voor- en achterkant van de verpakking hebt bekeken en de toelichting hebt 

gelezen, wat vind je van de informatie op de voorkant van de verpakking?

In eerste instantie voelen respondenten uit het kwalitatieve onderzoek zich bij 

het bekijken van de achterkant nog niet misleid. De verpakking geeft de indruk 

van een eerlijk product en de sympathieke missie van Leev trekt sterk de 

aandacht.

Bij het lezen van de ingrediëntenlijst voelt het grootste deel van de deelnemers 

zich misleid, met name door een reeks ingrediënten die tegen de verwachting in 

toch in dit ‘eerlijke’ product zitten, namelijk verdikkingsmiddel, aroma’s en 

maïsdextrose (een suiker). Dit laatste voelt met name als misleiding omdat op de 

voorkant groot staat vermeld dat het gezoet is met kokosbloesemsuiker.

Dat er geen banaan in het product zit, valt eigenlijk pas in tweede instantie bij 

een deel van de deelnemers op. Voor de meesten voelt dit verkeerd, een deel 

had geen echte banaan verwacht.

‘De informatie is 
misleidend en 

klopt niet! Zeer kwalijk 
dat dit mag.’

‘Voor mij prima, voor anderen 

kan het belangrijk zijn de details 

te weten. Als je nuchter nadenkt, 

wéét je dat daar nooit echte 

banaan in zal zitten.’

‘Ik vind het kwalijk dat 
wanneer de voorkant er 
zo betrouwbaar uitziet je 
toch de achterkant heel 
goed moet doorlezen.’

©
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De verwachting die deelnemers over dit product hadden na het zien van de 

voorkant, komt niet overeen met de werkelijkheid. Het verschil tussen de 

verwachting en de realiteit is hier erg groot en dit veroorzaakt een hoge mate 

van teleurstelling. Dat in veel producten alleen een aroma zit en niet het echte 

ingrediënt is bekend, maar toch had men het hier niet verwacht. Daarnaast zorgt 

de aanwezigheid van maïsdextrose voor een extra gevoel van misleiding, die in 

de door ons gegeven tekst niet benoemd werd. 

  

‘Ik heb zeer het gevoel van 

misleiding, als er geen banaan in zit, 

dan moet dit ook niet op de verpakking 

worden gezet. Ik snap dat in zo’n product 

geen complete bananen kunnen zitten, 

maar dan hadden ze beter met banaan 

aroma erop kunnen zetten!’

’Het valt me tegen, omdat Leev 

verder zo’n eerlijke missie heeft. 

Ik zou het fijner vinden als er echte 

banaan in zat (ik verwacht dan van 

die gedroogde stukjes, net als bij muesli). 

Anders hadden ze moeten 

melden bananensmaak.’

Als alternatief is in het kwalitatieve onderzoek 

Melkunie Milkshake (afbeelding 5) getoond, waar 

‘banaansmaak’ wordt genoemd. Wanneer men 

bewust de benaming ‘banaansmaak’ leest, dan 

verwachten veel consumenten dat het gaat om 

aroma. Zij voelen zich dan niet misleid, en geven 

aan dat dit een eerlijke weergave van de feiten is. 

Een klein deel verwacht dat er echt banaan in zit of 

geeft aan dat ‘smaak’ met kleine lettertjes 

afbeelden eveneens misleidend aanvoelt omdat zij 

het over het hoofd zien.

Als ander alternatief is aan de deelnemers aan 

het kwalitatieve onderzoek Brinta Wake up 

(afbeelding 5) voorgelegd, met daarbij de uitleg 

dat in dit product 1,2% banaanpoeder wordt 

gebruikt. Ook dit is voor consumenten veel 

acceptabeler en eerlijker dan het gebruik van 

aroma terwijl ‘banaan’ op de voorkant wordt 

genoemd zoals bij Leev. Sommigen vallen over 

de geringe hoeveelheid, en zouden liever 

‘echte’ banaan in dit product zien. Poeder 

wordt door hen namelijk niet gezien als echt.

‘In dit geval verwacht ik aroma 
en geen echte banaan. Dus voel ik 

me niet misleid. Ik denk dat hier een 
aroma in zit, omdat er banaansmaak 

staat. Anders zouden ze er wel op 
gezet hebben ‘met verse banaan’. 

Dit is veel duidelijker 
en eerlijker.’

‘Sowieso staat hier de banaan 

in elk geval op de ingrediëntenlijst 

en dat voelt wel eerlijker. Maar nog 

steeds ben ik niet onder de indruk 

van de geringe hoeveelheid 

banaan :(.‘
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3.4.4.Voorbeeld: Sultana spelt, quinoa & dadel

 

Tabel 8 

Bekendheid en koophistorie Sultana spelt, quinoa & dadel

Extern panel 

(N=415)

CB-i panel 

(N=5845)

Bekendheid met het product 26% 22%

Al eens gekocht 9% 6%

Vraagstelling: ‘ken je dit product?’ en ‘heb je dit product wel eens gekocht?’

Op de voorkant staat Sultana spelt, quinoa & dadel.
•  Uit de ingrediëntenlijst blijkt dat er 14% spelt in zit. Tarwebloem staat 

in de ingrediëntenlijst voor spelt; dat betekent dat er meer tarwe dan 
spelt in de biscuits zit.

•  Er zitten 7,5% dadelstukjes en 1,5% rode quinoa in het product. 1 
pakje met 3 biscuits (43,6 gram) bevat daarmee 

 3,3 gram dadelstukjes en 0,7 gram quinoa.

‘De quinoa zit er niet 

zoveel in, maar spelt en 

dadels best wel. 

Zelfs echte stukjes dadel!’

‘Wel misleidend, 

maar ook niet verrast 

door de werkelijkheid.’

©
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Tabel 9 

Oordeel over de voorkant van de verpakking Sultana spelt, quinoa & dadel

 

Extern panel 

(N=415)

CB-i panel 

(N=5845)

Ik vind de informatie op de voorkant van de 

verpakking prima
34% 16%

Ik voel me op het verkeerde been gezet door de 

informatie op de voorkant van de verpakking
44% 61%

Anders, namelijk… 7% 11%

Weet ik niet/geen mening 16% 11%

Vraagstelling: Nu je de voor- en achterkant van de verpakking hebt bekeken en de toelichting hebt 

gelezen, wat vind je van de informatie op de voorkant van de verpakking?

De reacties van de respondenten uit het kwalitatieve onderzoek bij het bekijken 

van de achterkant en ingrediëntenlijst van deze Sultana lopen uiteen. Een deel is 

positief, omdat ze weinig kunnen ontdekken dat ze niet hadden verwacht en er 

werkelijk echte dadel en quinoa in zit (hoe weinig ook). Negatieve reacties gaan 

met name over de grote hoeveelheid ingrediënten, toevoegingen en suikers en 

veel minder over de verhouding tarwe/spelt. Voor sommigen maakt het weinig 

verschil of een product van tarwe of spelt is (graan is graan), voor de meer 

bewuste consument is het een groter probleem.

Vergeleken met de andere producten is het gevoel van misleiding bij dit product 

gematigd. Dit heeft enerzijds te maken met de verwachting die men over 

Sultana heeft: het staat niet bekend als het meest gezonde merk. Voor het deel 

dat door deze specifieke verpakking toch de indruk had gekregen dat het een 

gezonde variant was, is de teleurstelling er wel. Dit komt in sterke mate door de 

grote hoeveelheid suikers en onbekende ingrediënten. De grote hoeveelheid 

tarwe is met name een probleem voor wie bijvoorbeeld een bepaald dieet volgt, 

maar wordt door velen niet echt als misleidend ervaren.

‘Wel erg weinig spelt, 
dadel en rode quinoa, 

maar marketingtechnisch 
snap ik het wel.’

‘Ik voel me wederom ‘in de maling 

genomen’. Bij het zien van de verpakking 

dacht ik dat het om een gezond tussendoortje 

ging en dat is het zeker niet. Ik vind eigenlijk dat 

het wel duidelijk mag worden naar de consument 

dat Sultana’s helemaal niet gezond zijn en 

je bijna net zo goed een Mars of 

Snickers kunt eten.’
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3.4.5 Voorbeeld: Maggi ham-kaassaus 

 

Tabel 10 

Bekendheid en koophistorie Maggi ham-kaassaus

Extern panel 

(N=393)

CB-i panel 

(N=5868)

Bekendheid met het product 46% 39%

Al eens gekocht 20% 16%

Vraagstelling: ‘ken je dit product?’ en ‘heb je dit product wel eens gekocht?’

In dit sauspoeder zit geen ham. Vandaar dat er op de voorkant 
boven het woord ham ‘smaak’ staat. De ‘hamsmaak’ komt van 
aroma’s. Op de voorkant staat ‘we gaan voor goed’ en ‘met 
herkenbare ingrediënten’. In de ingrediëntenlijst staat dat het 
product 16% kaas, 1,4% bieslook en 1,3% uien bevat. Verder bestaat 
het product uit zetmelen (erwt, maïs), zonnebloemolie, aroma’s, 
gejodeerd zout, glucosestroop, melkeiwitten, gistextract, weipoeder, 
kurkuma en rookaroma.

‘Wat een ongelofelijke flauwekul! 

Herkenbare producten? Hoezo? Het is 

sauspoeder, wat herken je daar nog in? 

Verder een en al tegenstrijdigheid. Je kunt 

niet voor goed gaan en dan een pakje 

sauspoeder gebruiken voor je eten!’

‘Als je goed de voorkant 
leest, staat er duidelijk 

ham SMAAK.’
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Tabel 11 

Oordeel over de voorkant van de verpakking Maggi ham-kaassaus

Extern panel 

(N=393)

CB-i panel 

(N=5868)

Ik vind de informatie op de voorkant van de 

verpakking prima
42% 20%

Ik voel me op het verkeerde been gezet door de 

informatie op de voorkant van de verpakking
39% 61%

Anders, namelijk… 6% 12%

Weet ik niet/geen mening 13% 7%

Vraagstelling: Nu je de voor- en achterkant van de verpakking hebt bekeken en de toelichting hebt 

gelezen, wat vind je van de informatie op de voorkant van de verpakking?

De verrassing bij het bekijken van de achterkant en ingrediëntenlijst is voor de 

respondenten van het kwalitatieve onderzoek klein. Voor de meesten is het een 

bevestiging dat een sauspoeder uit een zakje niet het meest gezonde product is. 

Ook verwacht men geen echte stukken ham en voor een deel is het zelfs een 

positieve verrassing dat er wel echte kaas in zit. 

Slechts een enkeling geeft aan dit product te kopen. De meesten kopen het niet, 

omdat ze liever geen producten eten met zoveel toevoegingen en een gebrek 

aan ‘echte’ ingrediënten. Het product dat voorgelegd is komt dan ook redelijk 

overeen met de verwachtingen. Het negatieve gevoel is daarom gering. Wat als 

enigszins misleidend wordt ervaren, is de tekst ‘we gaan voor goed’, omdat dit in 

de ogen van de deelnemers onmogelijk is bij poedersaus. Tevens is het zeer 

klein weergegeven woord ‘smaak’ voor sommigen een misleidend element. 

Juist omdat het er wel staat, maar erg klein komt het oneerlijk over.

‘Beetje misleidend, 

maar ik had ook geen 

echte ham in dit 

product verwacht.’

‘Het staat er heel klein boven. 

Ondanks dat ik zorgvuldig naar de verpakking 

heb gekeken, is het mij niet eens opgevallen. 

Je kan er weinig over zeggen, want het staat er 

wel. Ik vind het alleen niet helemaal eerlijk dat 

er zo groot HAM staat en zo klein SMAAK. 

Dit vind ik toch wel misleidend.’

‘Ik vind het wel acceptabel, 

omdat ik bij dit soort poederpakjes 

er altijd al vanuit ga dat er geen verse 

producten inzitten. Het voldoet dus aan 

mijn verwachting, maar het verdient 

niet de schoonheidsprijs.’
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Ter vergelijking is in het kwalitatieve onderzoek 

ook een sauspoeder met ham gepresenteerd. 

Dit alternatief Knorr Ham kaas wordt veel 

positiever beoordeeld doordat er ham in zit, 

ook al is dit een kleine hoeveelheid (3%). Veel 

respondenten geven aan dat hier volgens hen 

geen sprake is van misleiding. Wel geven veel 

respondenten aan dat de hoeveelheid ham erg 

klein is, en zet men vraagtekens bij het grote 

aantal andere (onbekende) ingrediënten.

‘Ik geloof dat ik dan toch 
nu ga overstappen naar Knorr... 

Aan de andere kant zou ik dit niet 
geweten hebben als ik niet aan 
dit onderzoek meegedaan had. 

Dan was ik het ook gewoon 
blijven gebruiken’.

‘Al is het maar 3% ham, 

toch heb ik nu veel minder 

het gevoel dat ik op het 

verkeerde been 

wordt gezet.’©
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4 CONCLUSIES

Misleidende informatie op voedselverpakkingen is een probleem 
voor consumenten

Een aanzienlijke groep consumenten voelt zich op het verkeerde been gezet 

door voorbeelden van voedselverpakkingen uit de praktijk blijkt uit dit 

onderzoek. Voedselverpakkingen die een hoge verwachting scheppen wekken 

het sterkste gevoel van misleiding op wanneer ze die vervolgens niet waar 

maken. Gebleken is dat consumenten een bepaalde mate van ‘mooimakerij’ op 

verpakkingen acceptabel vinden. Echter, als de indruk is gewekt dat een product 

gezond, eerlijk en/of verantwoord is, stelt het extra teleur als dat niet zo blijkt te 

zijn. Dit fenomeen staat bekend als de ‘expectation gap’, hoe groter het gat 

tussen verwachting en realiteit, hoe groter de teleurstelling. Consumenten 

vinden misleiding erger als ze het niet verwacht hadden. Ze zijn dan 

verontwaardigd. Als de consument het gevoel krijgt dat hij wordt voorgelogen, 

ervaart hij dit als de ergste vorm van misleiding. Dit gevoel ontstaat bijvoorbeeld 

bij producten die, anders dan de verpakking doet vermoeden, helemaal geen 

fruit bevatten. 

Consumenten verschillen in de mate waarin ze zich misleid voelen

Op basis van dit onderzoek kunnen drie groepen consumenten worden 

onderscheiden:

• Een groep consumenten die kritisch omgaat met eten en drinken en niet 

verbaasd is over de voorgelegde voorbeelden. De vormen van misleiding die 

in het onderzoek aan de orde komen zijn bij hen bekend. In vergelijking met 

de andere consumenten vindt deze groep misleiding op voedselverpakkingen 

het ergst.

• Een grote middengroep die verrast en verontwaardigd reageert op de in het 

onderzoek voorgelegde voorbeelden.

• Er zijn ook respondenten die het thema minder belangrijk vinden. Ze vinden 

het eigenlijk niet in orde. Maar omdat smaak voor hen het meest belangrijk is, 

maakt het ze niet werkelijk uit of de gewekte indruk klopt met de realiteit.

Uit dit onderzoek blijkt dat panelleden van de Consumentenbond iets kritischer 

zijn dan de gemiddelde Nederlander. Ze voelen zich onder meer sneller op het 

verkeerde been gezet door voorbeelden van voedselverpakkingen uit de praktijk. 
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Consumenten willen dat er iets gedaan wordt aan misleidende 
voedselverpakkingen

85% van de consumenten vindt dat er iets gedaan moet worden aan misleidende 

verpakkingen van voedingsmiddelen. Veel consumenten vinden dat de 

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en fabrikanten zelf maatregelen 

moeten nemen tegen misleidende informatie op verpakkingen. 

Dit komt overeen met de inspanningen van de Consumentenbond op dit terrein. 

De Consumentenbond pleit er voor om de handhaving te verbeteren en waar 

nodig aanvullende regelgeving op te stellen om misleiding op 

voedselverpakkingen tegen te gaan. Ook dringt de Consumentenbond er bij de 

levensmiddelensector op aan om te zorgen voor voedselverpakkingen die 

consumenten niet kunnen misleiden. 
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