Archief, uit 2014, 2015, niet alle links werken nog.
C1000/Jumbo/AH gentechproducten
Reactie van C1000 / Jumbo Consumentenservice op onze klacht
m.b.t. het niet juist etiketteren van minimaal 20 producten.
Onze klacht betreft het overtreden van alle NL/EU regels omtrent etiketteren van levensmiddelen.
Het gaat hier ons vooral om dat, naast het ontbreken van een Nederlandse tekst, er bij de meeste van deze
Amerikaanse producten sprake is van GMO's (genetisch gemanipuleerde organismen), dit staat nu dus niet
vermeld. De consument wordt hier dus bewust misleid.
Mogelijk is hier ook sprake van GGO's die niet in de EU zijn toegestaan. Door deze rechstreekse import is dit
door de consument niet de controleren.

Datum
Dossiernr
Onderwerp

29 oktober
2014
29896-1
Algemeen
C1000

Geachte mevrouw Bos,
Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om ons te informeren over uw ervaring met Amerikaanse
producten bij C1000. Wij stellen uw reactie zeer op prijs, omdat het ons de gelegenheid biedt de kwaliteit van
onze C1000 diensten en producten verder te optimaliseren.
Wij hebben uw opmerking in ons registratie systeem vastgelegd en inmiddels doorgegeven aan de betreffende
inkoop afdeling.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
C###############
medewerker consumentenservice
C1000 Consumentenservice

Benieuwd, hoe snel en welke actie C1000 gaat ondernemen, we wachten af.
Overzicht ondernomen acties in dossier C1000 (Jumbo) GMO dossier>

Verkoop van genetisch gemodificeerde producten in de grote
Nederlandse supermarkten.
De Gentechvrije Burgers zijn bezig met een inventarisatie van de gentech producten die in de grote
Nederlandse supermarkten te koop zijn..
We maken daartoe een analyse van de producten aangeboden op de websites, en bezoeken een aantal
winkels (steekproef). Dit doen we per supermarktketen.

Resultaten van de steekproef bij Albert Heijn. (Concept 0.1)

1. Supermarktketen

Albert Heijn

2. Formules

AH wijkwinkel, AH XL, AH to Go,
AH Online boodschappen (www.ah.nl), AH Pick Up Point.

3. Aantal winkels in Nederland (plm)

850

4. Website

www.ah.nl

5. Peildatum steekproef

Augustus 2015

6. Omvang streekproef

3 AH wijkwinkels, 1 AH XL winkel, website www.ah.nl

Aantal GGO producten

6

Opmerkingen:
Op 1 mei 2015 waren er plm 30 gentech producten te koop bij Albert Heijn. Dit betrof voornamelijk
Amerikaanse producten (originele Amerikaanse versie, bestemd voor de Amerikaanse markt en
geproduceerd in de VS). Het merendeel van deze producten is inmiddels door Albert Heijn uit de verkoop
gehaald, en dus niet meegenomen in dit overzicht.

Opsomming genetisch gemanipuleerde producten bij
Albert Heijn (15-8-2015)

AH Basic Frites Sauce
(510 ml)

AH slaolie (1 liter)

AH Basic Mayonaise
(650 ml)

P.a.n. voorgekookt wiite ma
(1kg)

AH Basic Mayonaise
(170 ml)

Tesi Bon Crunchy
Cheese Curlz

Deze opsomming van gentech producten bij Albert Heijn pretendeert niet volledig te zijn. Het is een
momentopname en berust op een steekproef. Bovendien wijzigt het assortiment regelmatig, En ook de
samenstelling van de producten is aan wijzigingen onderhevig. Heeft u aanvulling of verbeteringen laat het
ons dan weten op info@gentechvrij.nl .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organisme = Genetisch Gemodificeerde Organisme = GMO =
Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen
worden in Nederland door elkaar gebruikt.

C1000 (onderdeel van Jumbo) verkoopt gentech producten zonder dat
op het etiket staat vermeld dat het genetisch gemodificeerde
organisme bevat. (zie dossier GMO C1000-Jumbo).
Samenvatting ondernomen acties:
Op 29-10-2014 constateerden we in onze lokale C1000 de verkoop van ongelabelde Amerikaanse
producten. Plm 70 % van Amerikaanse producten bevatten genetisch gemanipuleerde organismen. In de EU
geldt een wettelijke etiketteringsplicht met betrekking GGO's.
We hebben dit meteen bij C1000 via hun online klachtenformulier gemeld.
Na 3 weken hadden we nog geen enkele reactie van de C1000 (Jumbo) organisatie gekregen op onze
klacht. Ook op een aangetekende brief van ons kwam geen enkele reactie, terwijl de verkoop van deze
ongelabelde gentech producten gewoon doorging.
Op 28-11-2014 hebben we de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) dan ook verzocht om over
te gaan tot handhaving van de Nederlandse wet en regelgeving met betrekking tot etikettering bij C1000
(Jumbo). De C1000 (Jumbo) organisatie hebben we hiervan op de hoogte gesteld. Eén C1000 winkel heeft
toen besloten deze producten meteen uit het schap te halen, bij andere C1000 winkels gaat de verkoop nog
door. Vanaf die datum hebben we dit dossier ook online gezet.
Uiteindelijk heeft de NVWA op ons verzoek een onderzoek ingesteld en geconstateerd dat de etiketten bij
C1000 (Jumbo) niet aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel
genomen.

Ondernomen acties In chronologische volgorde:
29-10-2014 Registratiemelding bij C1000 Klantenservice.
Een standaardbericht ontvangen dat vraag/klacht is vastgelegd (dossier 29896-1) en ter behandeling aan
betreffende afdeling is gezonden. Sindsdien niets meer vernomen van C1000. (meer info>)
10-11-2014 Contacten met diverse fabrikanten en Nederlandse vertegenwoordigingen van
betreffende producten.
Een aantal was zeer verbaasd dat de Amerikaanse versie van hun producten bij C1000 (Jumbo) te koop
waren. Een aantal anderen heeft geen reactie gegeven.
17-11-2014 Contacten met importeurs van Amerikaanse producten.
Een aantal heeft gereageerd met de verklaring dat zij de geïmporteerde producten van labels voorzien. Een
aantal heeft helemaal (nog) niet gereageerd.
17-11-2014 Melding bij C1000-van L. te Lelystad. Snelle reactie,
Alhoewel onze communicatie direct aan de C1000 organisatie gericht is, en we het niet onze taak vinden om
alle C1000 winkels te informeren, hebben we toch de winkel bij ons in de buurt, waar we het ook
geconstateerd hebben, ingelicht.
Ze hadden het al geconstateerd, maar ze zijn niet van plan de huidige voorraad aan te passen of te
verwijderen. Ze hebben de leverancier op de hoogte gesteld. (meer info>)

De reactie van C1000 van Leijen op onze melding dat ze meer dan 20 producten verkopen
die niet voldoen aan de EU/NL regelgeving mbt etikettering.
Het gaat ons er vooral om dat er misleiding van de consument plaatsvindt, daar er in een groot aantal van
deze producten genetisch gemanipuleerde organismen (GGO) zitten, of te wel er is sprake vanl gentech
voedsel, waarvan verplicht een melding op etiket had moeten staan. Bovendien kunnen het GGO's zijn die
niet in de EU zijn toegelaten. Dit is nu niet te controleren.

18-11-2014

Geachte mevrouw Bos,
Bedankt voor uw e-mail, het is ons ook opgevallen en we hebben de leverancier er ook op gewezen. Bij alle
nieuw te leveren produkten zal het aangepast zijn, helaas de produkten welke nog in de schappen staan
worden pas aangepast als de leverancier weer produkten komt brengen. Dat kan even duren omdat de
Amerikaanse produkten wat minder snel verkocht worden, maar
Fijn dat u met ons meedenkt. Met vriendelijke groet, Rob van Leijen C1000 Van Leijen Voorstraat 282, 8226
HG Lelystad Tel: 0320-237860 E-mail: ########@c1000.nl
Van: Mevrouw Miep Bos [miep@miepbos.nl]
Verzonden: maandag 17 november 2014 15:50
Aan: C1000 Lelystad Voorstraat 23700
Onderwerp: C1000.nl - Vraag
Dit is het antwoord op de volgende vraag: :
Beste ondernemer,
Via de C1000.nl website is het volgende bericht naar u verstuurd: Naam: Mevrouw Miep Bos
E-mailadres: miep@miepbos.nl
Telefoonnummer:
Bericht soort: Vraag
Bericht:
Beste meneer en mevrouw van Leijen, We komen altijd met veel plezier in uw winkel. Laatst is ons toch iets
opgevallen nl. De geïmporteerde producten uit de USA (nieuw in het assortiment) zijn niet gelabeld met een
Nederlandse tekst (dit is volgens de EU wet verplicht) zodat we weten dat er gentech (GMOs) in kunnen
zitten.
Zou u hier naar willen kijken?
Vriendelijke groet,
Miep Bos Lelystad
PS In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soya beans, soy, ?oil, hier toegelaten als voedsel en veevoer) in
de USA gentech. .-->Knip<-- de rest van de PS, hier weggehaald, staat al op gentechvrij.nl

Commentaar:
Fijn dat er in de toekomst opgelet wordt. Maar onjuist dat de producten niet retour leverancier gaan, of
alsnog van het juiste etiket/sticker worden verzien.
Dit is een bewuste misleiding van de klant, en deze misleiding blijft dus voortduren.
Omdat we eerder een klacht bij de C1000 organisatie hebben ingediend, wachten we eerst de reactie van
de C1000 organisatie af.
18-11-2014 Aangetekende brief aan C1000 Klantenservice.
Daar we totaal geen reactie van de C1000 organisatie kregen, hebben we onze klacht ook formeel d.m.v.
een aangetekende brief nog eens onder hun aandacht gebracht. Met het verzoek deze producten alsnog
van een juiste label te voorzien of uit de schappen te verwijderen. En ons binnen 5 dagen een reactie op
deze brief te geven. (meer info>)
24-11-2014 Wie is verantwoordelijk voor handhaving wetten en regels m.b.t. etikettering voedsel?
In dit dossier gaat het om misleiding van de consument, we twijfelden of de Autoriteit Consument en Markt

(ACM) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk is voor Handhaving.
Volgens Consuwijzer (ACM) kunnen we ons wenden tot de NVWA. (meer info>)
27-11-2014. 'Genetische modificatie van voedsel kan wereldwijd schade aanrichten'
Dit is de kop van een krantenartikel in Trouw (28-10-2014).(meer info>)
Een citaat uit dit artikel "Maar in de praktijk liggen er tot op heden maar zo'n 15 genetisch gemodificeerde
producten in de Nederlandse supermarkten. Dit omdat vanuit de EU een verplichtte etikettering is opgelegd
voor gentech-levensmiddelen".
Nu dit citaat is inmiddels achterhaald: C1000 (Jumbo) houdt zich niet aan deze verplichtte etikettering,
"dankzij" de nieuwste actie van C1000 liggen er nu zo'n 30 (en inmiddels meer!) genetisch gemanipuleerde
producten in de winkel!!!
28-11-2014 Verzoek aan NVWA om over te gaan tot handhaving bij C1000
Er is sinds de klachtmelding bij de C1000 (Jumbo) organisatie, over het niet voldoen aan de wettelijke
verplichte etikettering van gentech voedsel, een maand verstreken. We hebben geen enkele reactie op onze
klacht ontvangen. Ook een aangetekende brief leverde geen reactie op. De verkoop van deze gentech
producten gaat gewoon door. We kunnen niet anders dan concluderen, dat C1000 bewust de consument
misleidt. We hebben dan ook de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om over te gaan
tot handhaving van de Nederlandse wet en regelgeving m.b.t etikettering levensmiddelen bij C1000. (meer
info>)
28-11-2014 Melding aan C1000 (Jumbo) van ons verzoek aan de NVWA om over te gaan tot
handhaving.
Ook al heeft de C1000/ Jumbo organisatie totaal geen enkele reactie op onze melding en aangetekende
brief gegeven, wij blijven netjes en houden ze op de hoogte van onze acties. (meer info>)
28-11-2014 11.00 uur:

C1000-van L. te Lelystad stopt per direct met de verkoop van niet gelabelde gentech
producten!!!!!! .
Onze eigen buurtsuper hebben we ook op de hoogte gebracht van onze aangifte bij NVWA tegen C1000.
Deze C1000 winkel heeft daarop alle betreffende artikelen direct verwijderd.
Maar waar blijft nu de C1000/Jumbo organisatie? Al een maand lang geen enkele reactie op onze
klacht ontvangen. Een aangetekende brief hielp ook niet. Wat is daar aan de hand? Andere C1000
winkels gaan gewoon door met de verkoop.
29-12-2014 Bezoek gebracht aan C1000 (Jumbo) - Mark B. te Wassenaar
Deze winkel staat vol met producten met genetisch gemanipuleerde ingrediënten, en wederom niet als
zodanig gelabeld. Veel groter aantal dan de 25 Amerikaanse producten die we te Lelystad aantroffen.
01-12-2014 Aanvulling op verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving bij C1000
In ons oorspronkelijk verzoek was de C1000 van L. te Lelystad als winkel opgegeven waar de constatering
heeft plaatsgevonden. Deze heeft als nog de betreffende artikelen verwijderd. Maar de verkoop gaat
gewoon door in de andere winkels van C1000 die dit assortiment voeren. Hiervan hebben we de NVWA in
de vorm van een aanvulling op ons verzoek tot handhaving op de hoogte gesteld. (meer info>)
03-12-2014 Via reactie op een tweet vraagt Jumbo om contactgegevens.
Wat is dit voor flauwekul. Jumbo inkoop is volledig op de hoogte van dit dossier. Wij doen nooit iets
anoniem. Klacht (29-10), Aangetekende brief (18-11) email (28-11), bevat al onze contact gegevens. En
natuurlijk email op info(at)gentechvrij.nl lezen we altijd.
06-12-2014 Bezoek gebracht aan C1000 (Jumbo) 't Y, te Amsterdam.
Tot onze verrassing lijkt er beweging te komen in de etikettering van Amerikaanse producten, een flink

aantal producten had al een verbeterde tekst, helaas niet de wettelijke verplichte tekst, maar het is al een
verbetering. Maar ook hier nog gentech producten die geheel ongelabeld waren. (meer info>)
12-01-2015 Bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onderzoek n.a.v. onze
melding heeft vertraging opgelopen.
Bericht van de NVWA. Organisatie is nog bezig met het onderzoek. Door omstandigheden heeft dit
onderzoek vertraging opgelopen. Zodra dit onderzoek is afgerond, ontvangen we bericht.
09-03-2015 Bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). NVWA heeft een
passende maatregel genomen tegen C1000 (Jumbo).
Naar aanleiding van ons verzoek heeft NVWA een onderzoek ingesteld. En net zoals wij hebben ze
geconstateerd, dat de etiketten niet aan de wettelijke eisen voldeed. Hiervoor heeft de NVWA een passende
maatregel genomen. (meer info>)

Conclusie:
Ook C1000/Jumbo zal zich aan de wettelijke eisen moeten houden. En de klant niet misleiden door
het niet vermelden van Genetisch Gemanipuleerde ingrediënten. Door de actie van de NVWA kunnen
we dit dossier nu sluiten.
Voetnoot:
C1000/Jumbo heeft nooit op onze emails, aangetekende brieven etc. over deze misstand gereageerd, ze
nemen niet eens de moeite om te antwoorden.
Bij C1000/Jumbo zit er dus niets anders op dan bij constatering van overtredingen meteen de NVWA in te
schakelen.

Reactie en open brief aan de Minister Ploumen naar aanleiding
van het interview met de Minister in de volkskrant van 18-4-2014.
Een ingezonden stuk in de Volkskrant en een Open Brief aan Minister Ploumen betreffende de ongelabelde
Amerikaanse gentechproducten:

Ingezonden brief geplaatst in de Volkskrant
"Opinie en Debat" van 20-04-2015.

Open Brief aan Minister Ploumen.
18 april 2015. Open brief van de Gentechvrije Burgers aan minister Ploumen:
Geachte mevrouw Ploumen,Vandaag lazen we in de Volkskrant de volgende uitspraak van u:
"Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op
gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en
die veranderen wij niet." MEER>

Complete Dossier C1000/Jumbo ->
Paar voorbeelden van GMO producten gekocht bij C1000 (Jumbo) ->
Verzoek aan NVWA om tot Handhaving bij C1000/Jumbo over te gaan ->

GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch
Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en
omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

Open Brief aan Minister Ploumen naar aanleiding van
het interview met haar in de Volkskrant van 18-042015.

PERSOONLIJK
Mevrouw Lilianne Ploumen
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
OPEN BRIEF Lelystad, 18 april 2015.

Geachte mevrouw Ploumen,
Vandaag lazen we in de Volkskrant de volgende uitspraak van u:
"Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op
gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en
die veranderen wij niet."
Mevrouw, duizenden van die Amerikaanse gentech producten zijn al zeker sinds 2007 (volgens een forum
zelfs nog jaren eerder, zie http://forum.allesamerika.com/viewtopic.php?t=11247 ) op de EU markt en
bovendien tot voor kort zonder een Nederlands label waarop Dit product bevat genetisch gemodificeerde
organismen staat.

De Gentechvrije Burgers ontdekken ongelabelde gentech producten uit Amerika.
Het was dat wij in 2014 een aantal van die producten in onze eigen supermarkt aantroffen. Het was toen nog
een C1000. (nu Jumbo).
Wij verzochten de franchisenemer de producten te verwijderen. Dat deed hij in eerste instantie niet, later
wel. Berichten en aangetekende brieven aan de C1000 organisatie hielpen niet. Daarna hebben we een
handhavingsverzoek gedaan bij de NVWA. Na 12 weken kregen we het volgende bericht:
(fragment): Een inspecteur van de NVWA heeft monsters meegenomen voor onderzoek. Tijdens het
onderzoek werd vastgesteld dat de etiketten niet aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA
een passende maatregel genomen.
Er verschenen in C1000 labels op Amerikaanse geïmporteerde producten met de tekst: " Waarschuwing:
Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen en de volgende kleurstoffen
bevatten." Dit is echter niet de originele tekst die er volgens de wet op moet staan, maar het is een begin.
Zie voor het dossier: http://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_1.html

Er zijn talrijke supermarkten en nationale en internationale websites, die gentech producten verkopen en niet
op die website en vaak niet op de producten aangeven, dat die GMO's bevatten.
Voorbeelden van websites die niet vermelden dat hun producten GMO's bevatten, maar die er toch in zitten:
http://www.usfoodz.nl/
http://kellys-expat-shopping.nl/
http://www.ah.nl/producten/product/wi234509/duncan-hines-chocolate-topping
http://www.jamin.nl/online_bestellen_c6468/american-candy.html
Voorbeelden van websites die wel vermelden dat hun producten GMO's bevatten:
http://www.myamericanmarket.com/us/aunt-jemima-pancake-mix-original-big
http://www.jumbo.com/betty-crocker-super-moist-cake-mix-devil's-food-432g/97996PAK/ (Maar helaas geen
goede terminologie op het Nederlandse label gebruikt).
http://www.americanfood4u.de/Lebensmittel/Backwaren/Pancakes/Aunt_Jemima_Pancake_Mix_Original__i
98_102_0.htm Hierbij is aangegeven, dat ook het tarwemeel GMO's bevat, als dat zo is, zou dit product
verboden moeten zijn, gentech tarwe is nergens toegelaten. Er zit ook gentech suiker in, maar er is maar
één soort gentech suiker toegelaten in de EU. Is dit dezelfde?

Importeurs
We hebben intussen verschillende importeurs benaderd om de problematiek aan te kaarten. Van een aantal
kregen we geen antwoord. Maar langzamerhand beginnen sommigen toch een bericht te sturen, waarin zij
meedelen de labels te gaan aanpassen. Dat zou zo langzamerhand wel tijd worden!
Wij verwachten dat er nu toch zo spoedig mogelijk, op alle geïmporteerde producten uit Amerika goede
labels komen, zodat wij als consumenten terecht een keus hebben! Dit moet niet nog 10 jaar duren. De
Richtlijn dateert al vanaf 2001! En de vraag is, of sommige gentech ingrediënten wel toegelaten zijn tot de
EU markt. De fabrikant moet dan uitsluitsel geven. Ook als het oorspronkelijke GMO niet meer terug te
vinden is. Het moet dan volgens de Verordening (EG) nr. 1829/2003 wel op de verpakking staan,
(21) De etikettering dient objectief te vermelden dat een
levensmiddel of diervoeder geheel of gedeeltelijk
uit GGO's bestaat of daarmee is geproduceerd. Duidelijke
etikettering, ongeacht of in het eindproduct door genetische
modificatie verkregen DNA of eiwit kan worden
aangetoond, beantwoordt aan de wensen die een grote
meerderheid van de consumenten in tal van enquêtes
heeft uitgesproken, vergemakkelijkt een goed gefundeerde
keuze en voorkomt eventuele misleiding van
consumenten ten aanzien van de wijze van vervaardiging of verkrijging.
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Voor de EER relevante tekst)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32003R1829
Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking
van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad - Verklaring van de Commissie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32001L0018
Hoogachtend,
Miep Bos,
woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, onafhankelijk Europees Consumentenplatform. (The European
GMO-free Citizens).

Lelystad
Miep@gentechvrij.nl
www.gentechvrij.nl
CC De Volkskrant. Deze open Brief is ook te vinden op www.gentechvrij.nl/minbz.html

Volkskrant "Opinie en Debat" van 20-04-2015.

Een andere brief aan minister Ploumen: TTIP en GGO etikettering>
Eind goed al goed?
Helaas blijft Jumbo er een potje van maken..
Want we hebben inmiddels (2-9-2015) bij de nieuwe etiketten geconstateerd:
•
•
•
•

Producten die volgens het etiket genetisch gemodificeerde tarwe bevatten. GG-tarwe is in de EU niet
toegestaan.
Producten met volgens het etiket genetisch gemodificeerde organismen (GGO) maar op verpakking
staat GMO-Free.
Producten zonder enige labeling (geen Nederlandse declaratielijst).

Kellogg's Pop Tarts Chocolate Fudge, Volgens het etiket genetisch gemodificeerde
tarwe. Genetisch gemodificeerde tarwe is in de EU verboden.
We hebben er geen vertrouwen in dat Jumbo werkelijk checkt of de ingrediënten in deze Amerikaanse
producten wel toegelaten zijn. Na twee ingrepen van de NVWA heeft Jumbo zijn zaakjes schijnbaar nog
steeds niet op orde!! .
Op 9 maart 2015 had de NVWA namelijk ook al op verzoek van De Gentechvrije Burgers ingegrepen bij
Jumbo. Het betrof toen der tijd plm 30 geheel niet gelabelde Amerikaanse gentech producten. Citaat
uitspraak NVWA op 9 maart 2015: Een inspecteur van de NVWA heeft monsters meegenomen voor
onderzoek. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de etiketten niet aan de wettelijke eisen voldeed.
Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel genomen. (meer info>>)
04-05-2016: Intussen worden dan eindelijk de eerste producten goed gelabeld door Jumbo na
herhaaldelijke verzoeken van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform aan de
NVWA. Maar wat gebeurt er als er weer een andere importeur wordt aangetrokken? En er staan nog
steeds artikelen die niet goed gelabeld zijn in de schappen en die geen verplichte Nederlandse tekst
op het label vermelden, die zegt dat het product genetisch gemodificeerde (= gemanipuleerde)
organismen bevat. We houden de vinger aan de pols!
8 november 2016. Nu labels van Poptart ontdekt bij de Jumbo, die zeer onleesbaar zijn en het is er
niet één maar meerdere pakken..

Maart-april 2017: Verkeerd Nederlands label, geen Nederlands label (Duncan Hines) en in één geval wel
een Engelse waarschuwing maar geen Nederlands label (Frito Lay).

"Bevat mogelijk GMO". Foutieve
tekst.

Pakken werden verwijderd na een klacht op internet, enkele dagen later stonden er weer pakken maar
alleen de Blue Velvet variant en dan zonder Nederlands etiket of wel een etiket maar met een foutieve tekst.

Engelse waarschuwing
maar geen Nederlands etiket.
Weer geklaagd via Facebook.

Jumbo reageerde zo: "Vervelend om te horen dat er nu helemaal geen label op de verpakking zat. We zullen
jouw melding doorzetten naar de ondernemer. Je mag dit ook altijd direct aangeven in de winkel, zodat de
verpakkingen van een label voorzien kunnen worden. Bedankt voor het attenderen."
Jumbo is en blijft verantwoordelijk en moet in alle gevallen de wet naleven. De labels zijn niet alleen
verkeerd of ontbreken geheel in deze ene Jumbo maar in alle Jumbo's die deze gentechproducten
van deze importeur voeren. En dus moet Jumbo er voor zorgen dat die gewoon zijn zaakjes op orde

heeft en dat in alle supermarkten! Nog steeds wordt niet nagegaan waar er nog meer foute labels
opzitten en die zijn we vandaag, 11 april 2017, zelfs weer tegengekomen! Een kwalijke zaak!

