
Archief uit 2015, niet alle links werken nog. 

Betreft het niet volgens NL en EU wetten en regelgeving etiketteren van 
voedselproducten.  

Met name het bij gentech producten niet vermelden van de verplichte tekst 
"Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen". 

 

   

Concrete Case: C1000 (onderdeel van Jumbo).  

 

Amerikaans 
Nieuw in ons assortiment.  

Bij C1000 (Jumbo) Niet gelabelde 
GMO producten.  

 

C1000 xxxxxxxxxx te ####### (C1000 is onderdeel van Jumbo), verkoopt onder de kop 
"Amerikaans nieuw in het assortiment" een aantal Amerikaanse producten die rechtstreeks 
geïmporteerd zijn, en dus niet via de Nederlandse/Europese vertegenwoordigingen van deze 
merken. Een groot aantal van deze producten is niet volgens de EU/NL regels geëtiketteerd.  

Er ontbreekt o.a. de melding: "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen". 
Terwijl bij een zeer groot aantal van deze Amerikaanse producten sprake is van gentech.  

C1000 overtreedt hiermee Europese en Nederlandse wetten en regelgeving m.b.t. etikettering 
van voedsel. Het is zelfs mogelijk dat deze producten GGO's (Genetisch Gemodificeerde 
Organismen) bevatten die in de EU niet zijn toegestaan. Dit is door de consument niet te 
controleren.  

Hierdoor is sprake van:  

• Overtreding Nederlandse wetten en regelgeving m.b.t. etiketteren van levensmiddelen.  
• Misleiding consument door het niet vermelden van genetisch gemanipuleerde 

organismen. 
• Mogelijk het verkopen van niet in de EU toegestane productingrediënten.  
• Beperking keuzevrijheid van de consument door het niet labelen van GGO's.  

Het betreft o.a. de volgende producten die niet volgens de Nederlandse wetgeving en regels ge-
etiketteerd zijn:  

• Peter Pan Peanut butter Crunchy Con Agra Foods. 
• Heinz Sweet Relish 296ml.  
• Aunt Jemima original Pancake and Waffle mix Quaker. 



• Aunt Jemima Original Syrup. 
• Cracker Jack caramel coated popcorn & peanuts Fryto-Lay North America Inc.(Pepsi-co).  
• Marshmallow Fluff Treats Strawberry Marshmallow diverse smaken Durkee-Mower. 
• Wishbone Thousand Island Dressing Unilever USA. 
• Wishbone French Dressing Unilever USA.  
• Wishbone Ranch Dressing Unilever USA.  
• Kraft Original Barbecue-Saus. 
• Budweiser Mild Wing Sauce. 
• Confetti Funfetti Vanilla Pillsbury gedistributeerd door The JM Smucker Company Orrville 

USA. 
• Peanuts Butter Cups Reese's The Hershey's Company USA.  
• Skittles Wrigley Jr. Company USA.  
• Magic Time Cheese Balls. 
• Magic Time Cheese Curls Magic Time International LLC. 
• Dark Chocolate Fudge Cake Mix Duncan Hines.  
• Chiclets Fruit Flavor Gum Cadbury Adams usa Llc 
• Chiclets tiny size..  
• BUBBLICIOUS bubblegum meerdere smaken. Cadbury Adams. 
• Macaroni. My Paradebrand. 
• Kellog's Poptarts Cherry. 
• Angelfood, Duncan Hines. 
• Altoids, Curiously strong mints, ginger. Wrigley (Mars.)  

Dit is maar een beperkte opsomming, en het wil niet zeggen dat al deze producten ook GGO's 
bevatten, maar dit is nu niet te controleren door de consument. Een groot aantal van de 
producten bestemd voor de Amerikaanse markt bevatten GGO's.  

Voorbeelden van deze labels zijn hier te vinden.  

Door verkoop van de US versie en niet UK/EU versie van deze producten, verdubbelt C1000 het 
aantal producten met GMO ingrediënten dat in Nederlandse supermarkten te koop is. Dat is 
jammer maar wel toegestaan, mits het gelabeld is, en een in de EU toegestaan GGO ingrediënt 
bevat.  

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft een passende maatregel genomen  

Uiteraard hebben we over deze zaak contact opgenomen met C1000 (Jumbo) zowel via hun 
klachtenformulier als via een aangetekende brief. Na een maand hadden we nog geen enkele 
reactie van ze ontvangen. We hebben daarop aan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) een verzoek gericht om over te gaan tot handhaving (zie het verzoek aan de 
NVWA>).  
De NVWA heeft daarop een onderzoek ingesteld en ook geconcludeerd dat de etikketten niet aan 
de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel tegen C1000 
(onderdeel van Jumbo) genomen.  

https://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_VoorbeeldenLabels.html
https://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_20150309_NVWABeschikking.html
https://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_20141201_NVWA_VerzoekTotHandhavingAanvulling.html
https://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_20141201_NVWA_VerzoekTotHandhavingAanvulling.html


                                          

 

C1000/Jumbo Mark Blaauw, Wassenaar 29-11-2014 

Een muur van ongelabelde gentech producten (Genetisch Gemanipuleerde producten). 

Misleiding van de klant door dit niet op het etiket te vermelden. 

C1000/Jumbo Mark Blaauw, Wassenaar 29-11-2014. Kraft Cheez Whiz. 

Op etiket niet aangegeven dat het Genetisch Gemanipuleerd is. Dit druist in tegen alle wetgeving 

omtrent etikettering. 

 

 04-05-2016: Intussen worden dan eindelijk de eerste producten goed gelabeld door Jumbo 
na herhaaldelijke verzoeken van De Gentechvrije Burgers, Europees 
Consumentenplatform www.gentechvrij.nl  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! 

 

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

https://www.facebook.com/thegmofreecitizens/
https://www.facebook.com/thegmofreecitizens/
http://www.gentechvrij.nl/

