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1Van:

Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

RE: Coca-Cola in Nederland sluit zich aan bij traject om ENL in Europa te testen
maandag 26 november 2018 08:45:51

Beste.
Natuurlijk beantwoorden we graag je vragen. Misschien dat ik gelijk een van je onduidelijkheden weg
kan nemen irt de productcategorieen waarvoor ENL trials wel worden voorgezet. Er is discussie over
portiegrootte voor voeding en dat werkt door in het ENL model. De bekendmakïng vorige week gaat
dan ook over de voedingstrials.
Voor dranken is die discussie er niet; deze standaard is er wel al al langer vastgelegd in diverse
afspraken. In het ‘verkeerslichtensysteem’ dat in het Verenigd Koninkrijk & Ierland wordt toegepast is
voor dranken steeds de portiegrootte toegepast en exact die manier van FoP labelling zullen we nu in
Nederland overnemen. We voegen enkel de kleuren toe, we houden nu in de monochrome labelling
ook al rekening met de portiegrootte.

Kun je aangeven of dit iig al wat verduidelijking geeft? Laten we idd even verder bijpraten. Wil je dat
separaat ivm onderstaande bericht of wil je bedoel je overleg met de ENL groep? Dan plannen we
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From:: j@minvws.nl>
Sent: Saturday, November 24, 2018 1:14 PM
To j*j@coca cola corn> jjj@mnvws nI>
Cc @rnlnvws nI> F r @mlnvws nI>
Subject: RE: Coca-Cola in Nederland sluit zich aan bij traject om ENL in Europa te testen

Dank je wel voor je bericht. Verrassende wending. Jullie zullen hier vast een strategische keuze in
gemaakt hebben. Ik ben benieuwd naar jullie overwegingen om voor bepaalde productcategorieën
door te gaan met ENL en het aantal lidstaten voor de pilot uit te breiden.
Wij hebben hierover nog wel diverse vragen, mogelijk goed om elkaar binnenkort weer te spreken?

Van Kcoca cola corn>
Verzonden: vrijdag 23 november 2018 11:57
Aan jminvws nI> e1rninvws ni>
Onderwerp: Coca-Cola in Nederland sluit zich aan bij traject om ENL in Europa te testen

Bij deze wil ik jullie graag informeren dat wij vanochtend bekend hebben gemaakt dat Nederland
onderdeel zal zijn van de trials die we in Europa doen met betrekking tot het Evolved Nutrition Label
(ENL).
Duidelijk zichtbare voedingswaarde-etiketten kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren van
consumenten over hoeveel voedingsstoffen en calorieën hun eten en drinken bevat, waardoor zij
bewustere keuzes kunnen maken over wat ze eten en drinken.

Transparante informatie richting de consument is ook één van onze pijlers van ons

wat.

G r,

Ha

Groeten,

Beste —
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duurzaamheidsactieplan This is Forward. Door als Coca-Cola in Nederland hierin onze rol te pakken zijn
we onderdeel van een Europees traject om meer informatie te verzamelen over wat er wel en niet werkt
voor de consument. Hier staat Nederland gepubliceerd: https://www.coca-cola.eu/news/color-coded
nutrition-labels-across-eu-member-states/

Voor vragen weten jullie ons uiteraard te vinden.
Groet, aiII

Coca-Cola The Neltierlands
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