
Archief fragmenten uit 2015.  

Verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving van de 
GGO/GMO etiketteringsregels bij Jumbo. 

Inleiding:  

Jumbo zet op al haar producten uit het Amerikaanse assortiment standaard de waarschuwing 
"Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten". Deze tekst 
plaatst Jumbo ook op de "GMO Free" producten.  

Voor de consument is het zo niet meer te bepalen of een product nu wel of niet genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO/GMO) bevat.  
De keuzevrijheid van de consument en het recht om te weten wat hij eet worden hierdoor 
beperkt. 

Op de producten die daadwerkelijk genetisch gemodificeerde/gemanipuleerde organismen 
bevatten, ontbreken de wettelijk voorgeschreven teksten.  

We vermoeden dat Jumbo niet eens meer controleert of betreffend GGO wel toegelaten is in de 
EU.  

Jumbo overtreedt hiermee de Nederlandse wet en regelgeving met betrekking tot de verplichte 
GGO etikettering.  

De Gentechvrije Burgers hebben dan ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd 
in te grijpen bij Jumbo.  

 

 Handhavingsverzoek  

Aan de NVWA  

Lelystad, 05-07-2015  

Kenmerken:  

Anoniem registreren: Nee  
Hoofdgroep:               Levensmiddelen  
Betreft:                       Verzoek tot handhaving Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. GGO 
etikettering bij Jumbo. 
Geconstateerd bij:      www.jumbo.com en in diverse Jumbo winkels  
Datum constatering:   20-05-2015 tot op heden.  

Ons kenmerk GGO-NVWA-05  

Geachte mevrouw of heer,   

Jumbo verkoopt op de website www.jumbo.com en in diverse Jumbo winkels een zeer groot 
aantal producten met een onjuiste GGO etikettering.  

http://www.jumbo.com/


Op een groot aantal Amerikaanse producten vermeldt Jumbo op haar etiketten teksten zoals: 
"Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten".  

Dit vermeldt Jumbo zowel op producten die geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO) 
bevatten als ook op producten die wel GGO's bevatten.  

Voor producten die GGO's bevatten, zijn de teksten in het Warenwetbesluit nieuwe 
voedingsmiddelen voorgeschreven. Teksten zoals "kunnen" bevatten, en "grondstoffen" in plaats 
van organismen, zijn niet toegestaan.  

Zie voor de voorgeschreven teksten met name artikel 13 van de Verordening (EU) 1830/2003  

Het betreft o.a. de volgende artikelen  

• Betty Crocker Super Moist Cake Mix Carrot 432g  
• Cocoa Puffs 334g  
• Sunkist Pineapple 355ml  
• Reese's NutRageous Bar 51g 
• Kellogg's Pop Tarts Frosted Chocolate Fudge 8 Stuks 416g  
• Hershey's Syrup Chocolate Flavor 680g  
• Betty Crocker Chocolate Chip Cookie Mix 496g  
• Dr Pepper Cherry 355ml  
• Take 5 Layer Bar 2 Pack  
• Mountain Dew Code Red 355ml  
• Mountain Dew Voltage 355ml  
• Betty Crocker Rich & Creamy Vanilla Frosting 453g  
• Betty Crocker Fudge Brownies Mix 519g  
• Kellogg's Pop Tarts Brown Sugar Cinnamon 8 Stuks 397g  
• Bubblicious Blueberry 5 Stuks  
• Nestlé Butterfinger Bar 59, 5g  
• Wonka Runts 141, 7g  
• Magic Time Microw. Popcorn Butter Toffee 240g  
• Magic Time Butter Popcorn 240g  
• Magic Time Cheese Curls 156g  
• Wonka Everlasting Gobstopper 141, 7g  
• Magic Time Yellow Cheddar Popcorn 240g  
• Betty Crocker Super Moist Cake Mix Triple Chocolate Fudge 432g  
• Hawaiian Punch Fruit Juicy Red 355ml  
• Kraft Original Barbecue Sauce 496g  
• Kraft Jet-Puffed Miniature Marshmallows 283g  
• Magic Time MagicAroni & Cheese Dinner 206g  
• Wonka Rainbow Nerds 141, 7g  
• Coca-Cola Vanilla Zero 355ml  

In Jumbo winkels (o.a. Jumbo, xxxxx,xxxx, te xxxxx) treffen we nog andere producten aan met 
soortgelijke foutieve etikettering:  

• Betty Crooker Devil's Food 
• Betty Crooker Cinnamon Toast Crunch  
• Betty Crocker Super Moist Cake Mix French Vanilla  
• Nestle Baby Ruth  
• Magic Time Cheese Balls  
• Magic Time Sammy the Bear, pancake syrup  
• Aunt Jemina Original Pancake en Waffle mix  
• Rainbow Nerds  



Dit zijn maar een aantal voorbeelden, het assortiment wijzigt regelmatig.  

Voor de consument is het niet meer te bepalen of deze producten GGO's bevatten. De 
keuzevrijheid van de consument is hierdoor beperkt.  
En bij producten met GGO's ontbreekt de wettelijke voorgeschreven teksten.  

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Jumbo klakkeloos Amerikaanse producten van 
een waarschuwing in de trant van " Amerikaanse procucten kunnen genetisch gemodificeerde 
grondstoffen bevatten "voorziet, zonder inhoudelijk te controleren of deze producten GGO 
ingrediënten bevatten.  
Ons vermoeden is ook dat men niet controleert of deze GGO's zijn toegelaten in de EU. 
Bovenstaande producten bevatten dus mogelijk GGO's waarvoor geen marktoelating in de 
EU is.  

We verzoeken u dan ook over te gaan tot handhaving bij Jumbo van de etiketteringsplicht GGO's 
conform Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen.  

Met vriendelijk groet,  

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers  

Lelystad 
 
info@gentechvrij.nl    

  Bijlage: als voorbeeld, een etiket van een bij Jumbo gekocht artikel.  

 

  

 

 

 

Willekeurig 

voorbeeld van een 

gentech product met 

een algemene 

waarschuwingstekst.  

Stukje van een schap bij Jumbo, 

Meer dan 36 producten met 

foutief etiket.  

MagicTime Popcorn 

Butter, GMO Free met 

waarschuwing kan 

genetisch gemodificeerde 

grondstoffen bevatten.  

   

mailto:info@gentechvrij.nl


Uitspraak NVWA:  

Jumbo moet de etiketten van de Amerikaanse producten aanpassen of de 

producten verwijderen.  

Citaat uit antwoord van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoritiet (NVWA) 1 september 2015:  

"Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen om 
voortduring van de afwijking te stoppen. Per 14 augustus 2015 is de verkeerde informatie van de 
website verwijderd of aangepast. Tevens zijn op de genoemde datum de etiketten aangepast". 
(volledige tekst>>)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maatregel NVWA: Jumbo moet de etikettering van al hun Amerikaanse 
producten opnieuw aanpassen.  

Inleiding: Foutieve labeling van alle Amerikaanse gentech producten bij 
Jumbo.  

Jumbo zet op al haar producten uit het Amerikaanse assortiment standaard de waarschuwing 
"Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten". Deze tekst 
plaatst Jumbo ook op de "GMO Free" producten.  

Voor de consument is het zo niet meer te bepalen of een product nu wel of niet genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO/GMO) bevat.  
De keuzevrijheid van de consument wordt hierdoor beperkt. En dit geldt ook voor het recht 
van de consument om te weten wat hij eet.  

Bovendien ontbreekt voor de producten die daadwerkelijk genetisch 
gemodificeerde/gemanipuleerde organismen bevatten de wettelijk voorgeschreven teksten.  

We vermoeden dat Jumbo niet eens meer controleert of betreffend GGO wel toegelaten is in de 
EU.  

Jumbo overtreedt hiermee de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking 
tot de verplichte GGO etikettering.  

Daar deze actie van Jumbo de basisprincipes van de etiketteringsplicht van gentech voedsel 
aantasten hebben we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd in te grijpen bij 
Jumbo. (meer info>>)  

 

 Antwoord NVWA:  

Nederlandse Voedsel-, en Warenautoriteit  
Ministerie van Economische Zaken.  

Gentechvrije Burgers. 
Lelystad. 

Datum 1 september 2015 
Betreft Uw melding.  

https://www.gentechvrij.nl/DossierJumbo_20150901_NVWA_Beschikking.html
https://www.gentechvrij.nl/DossierJumbo_20150705_NVWA_VerzoekHandhaving.html


Geachte mevrouw Bos, 

Op 5 juli 2015 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een 
melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld. 

Allereerst bied ik u mijn excuses aan voor de trage schriftelijke afhandeling. Het 
onderzoek is uiteraard wel direct na uw melding gestart.  

Naar aanleiding van uw melding is een onderzoek gestart door de NVWA bij de 
verantwoordelijke verkooporganisatie en de importeur naar de genoemde producten.  

Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen 
om voortduring van de afwijking te stoppen. Per 14 augustus 2015 is de 
verkeerde informatie van de website verwijderd of aangepast. Tevens zijn op de 
genoemde datum de etiketten aangepast". 

Hoogachtend, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.  

XX 

Hoofd afdeling Klantcontactcentrum  

 

Copie van de Brief van de NVWA  



 


