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 Onderwerp 
 Reactie Consumentenbond op  

Nota Gezondheidsbeleid 
 
Geachte leden, 
 
De Consumentenbond volgt met belangstelling de behandeling door de Kamer 
van de Nota Gezondheidsbeleid, Gezondheid Dichtbij (32793-1). Op een viertal 
punten wil de Consumentenbond graag zijn zienswijze onder uw aandacht 
brengen.  
 
Samenvatting 
In deze brief dringt de Consumentenbond aan op concrete maatregelen om de 
gezonde keuze daadwerkelijk de makkelijke keuze te maken. De maatregelen 
kunnen vele duizenden onnodige sterfgevallen per jaar besparen:  

- de succesvolle etikettering van levensmiddelen met het 
verkeerslichtensysteem zoals dat in het Verenigd Koninkrijk wordt 
toegepast, ook voor levensmiddelen in Nederland introduceren. Dit sluit 
aan bij eerder advies van de Gezondheidsraad, welke door het 
Ministerie is genegeerd; 

- het paal en perk stellen aan de overvloedige reclame voor koek, snoep, 
chips en frisdrank gericht op kinderen onder de 12 jaar. Zelfregulering 
heeft aantoonbaar gefaald; 

- het zo spoedig mogelijk instellen van een limiet aan de hoeveelheid 
schadelijk transvet in levensmiddelen. Dat het kan is bewezen in 
Denemarken; 

- een verplichting voor de horeca om in gezond vloeibaar frituurvet te 
frituren in plaats van het ongezonde vaste frituurvet; 

- concrete normen voor de hoeveelheid zout in levensmiddelen. De 
aangekondigde verkenning van wettelijke maatregelen door VWS moet 
zo spoedig mogelijk in concrete daden om worden gezet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

                                           

Inleiding 
Met de landelijke nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij” reageert het 
Ministerie van VWS op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM.  
 
Uitgangspunt is dat de overheid mensen niet voorschrijft wat ze wel of niet 
mogen, maar dat mensen zelf keuzes maken. De Consumentenbond is groot 
voorvechter van vrije keuze, en onderschrijft daarmee het uitgangspunt van de 
nota. Ook wijst het Ministerie er op dat de keuzes die mensen maken, gemaakt 
worden in een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke moet zijn.  
 
Toch blijkt in de praktijk dat de gezonde keuze nog niet de makkelijke keuze is. 
Sterker nog, vaak is de óngezonde keuze de makkelijkste keuze, of is gezond 
kiezen vrijwel onmogelijk.  
 
In deze brief doet de Consumentenbond een aantal voorstellen om de gezonde 
keuze daadwerkelijk mogelijk en makkelijk te maken. De maatregelen die wij 
voorstellen kosten de overheid geen geld. Onze verwachting is dat deze wel de 
zorgkosten zullen verlagen, aangezien zij een bijdrage zullen leveren aan het 
voorkómen van chronische ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, 
diabetes en nierschade.  
   
1. Etikettering van levensmiddelen  
Onlangs is de Europese Verordening inzake Voedselinformatie aan 
Consumenten vastgesteld. Veel discussie is geweest over de toepassing van 
verkeerslichtkleuren om de gehaltes (verzadigd) vet, suiker en zout in 
levensmiddelen op overzichtelijke wijze weer te geven, zodat consumenten een 
weloverwogen keuze tussen voedingsmiddelen 
kunnen maken. In Groot-Brittannië wordt dit 
systeem al door een aantal supermarktketens 
toegepast, nadat de Food Standards Agency op 
onafhankelijke wijze had onderzocht dat dit de beste 
manier is om consumenten keuzemogelijkheid te 
bieden.  
 
Helaas is in Europa geen verplichting gekomen om de 
voedingswaarde met verkeerslichtkleuren weer te 
geven. Een deel van de industrie heeft tot onze spijt 
gekozen voor het weergegeven van de voedingswaarde door middel van de 
“Dagelijkse voedingsrichtlijn”. Hiervan heeft de Gezondheidsraad in het rapport 
“Gezonde Voeding, Logo’s onder de Loep” vastgesteld dat consumenten dit 
systeem niet goed begrijpen, laat staan gebruiken. Dit bleek eveneens uit 
onderzoek van de Consumentenbond. De Gezondheidsraad raadde aan om dit 
systeem uit te breiden met verkeerslichtkleuren, zodat de consument de 
informatie daadwerkelijk kan toepassen. Ook onderzoeken uitgevoerd, o.a. in 
opdracht van de Consumentenbond en het European Heart Network, en 
Australisch onderzoek (indien gewenst sturen wij deze toe), tonen aan dat voor 
consumenten het verkeerslichtsysteem bijzonder behulpzaam is bij het snel 
kunnen maken van de gezonde keuze.  



  

                                           

Met name lage welstandsgroepen - en dat zijn tevens de groepen waar 
overgewicht en gebruik van ongezonde voeding relatief vaker voorkomt - 
hebben baat bij de door ons bepleite eenduidige en eenvoudige etikettering.  
 
Het Ministerie van VWS heeft 
eerder beloofd (zie bijlage 1, 
brief van VWS d.d. 20 oktober 
2009) nader onderzoek te doen 
naar de “Dagelijkse 
Voedingsrichtlijn” en de 
toepassing van het verkeerslichtensysteem. Sindsdien is hier niets meer van 
vernomen. 
 
De onlangs vastgestelde Europese Verordening inzake Voedselinformatie aan 
Consumenten biedt de mogelijkheid aan lidstaten om vrijwillige weergave (geen 
handelsbelemmeringen) van het verkeerslichtsysteem te stimuleren (artikel 35 
van de verordening). Indien Nederland het goede voorbeeld van het  
Verenigd Koninkrijk hierin volgt en daadwerkelijk fabrikanten stimuleert het 
verkeerslichtensysteem toe te passen zal een grotere groep consumenten 
hiervan profiteren. Wij zijn ons bewust dat (een deel van) het bedrijfsleven zich 
zorgen maakt over handelsbelemmeringen. Echter aangezien het geen 
verplichting betreft, is deze zorg onterecht. Bovendien maken fabrikanten toch 
al specifieke verpakkingen voor de Nederlandse markt. Momenteel zijn er 
meerdere systemen (Dagelijkse voedingsrichtlijn, Ik Kies Bewust logo) in 
omloop waarvan het nut niet bewezen is. Sterker nog, bij beide systemen 
worden door de Consumentenbond zowel als de Gezondheidsraad kritische 
kanttekeningen geplaatst. Het Ik Kies Bewust logo krijgt bovendien een variant 
dat speciaal op tussendoortjes, sauzen etc. gezet mag worden. Met andere 
woorden, producten die normaal gesproken als ongezond worden beschouwd 
krijgen een positief logo. Veel consumenten vinden dit misleidend. De normen 
die voor de hoeveelheid zout en verzadigd vet etc. gelden om voor het Ik Kies 
Bewust logo in aanmerking te komen zijn zwak. De aanbevelingen van de 
Gezondheidsraad om de normen van het logo aan te scherpen zijn nauwelijks 
opgevolgd.  
 
Hiernaast vindt u een voorbeeld van een (kinder)product 
mét Ik Kies Bewust logo waarbij het 
verkeerslichtsysteem juist aangeeft dat er veel suiker en 
verzadigd vet in het product zit.  
 
In bijlage 3 hebben wij met verkeerslichtkleuren 
inzichtelijk gemaakt dat de aanbevelingen van de 
Gezondheidsraad vrijwel niet zijn opgevolgd. 
 
In antwoord op vraag 122 (32 793, nr. 7) over de nota 
Gezondheidsbeleid over het verkeerslichtensysteem 
meldt de minister dat zij van mening is dat over voeding 
positief gecommuniceerd moet worden.  



  

                                           

Uit onderzoek blijkt echter dat consumenten vinden dat informatie op het etiket 
eenzijdig is, en meer gebalanceerd zou moeten zijn. Alleen positief 
communiceren zal eerder worden gezien als marketing om meer te verkopen. 
Ook meldt de minister dat met het verkeerslichtsysteem verschillende kleuren 
op hetzelfde levensmiddel staan, waardoor het inschatten van de waarde van 
het product als geheel in je persoonlijke voeding niet eenvoudig zou zijn. Uit 
onafhankelijk onderzoek van de Food Standards Agency in het  
Verenigd Koninkrijk blijkt nu juist dat consumenten daar geen problemen mee 
hebben. Hoe meer rood hoe ongezonder en hoe meer groen hoe gezonder. Als 
alle aspecten in één kleur (een enkelvoudig verkeerslicht) of logo worden gevat 
en er een overall oordeel over een product wordt gegeven, haken consumenten 
af omdat ze het niet vertrouwen of omdat ze het betuttelend vinden. De 
meervoudige verkeerslichten (met informatie per nutriënt) geven feitelijke 
informatie, waarna de consument zélf een oordeel velt.  
Naar onze overtuiging kan alleen uit onafhankelijk onderzoek blijken welk 
systeem het beste werkt. Dat onderzoek is onder meer in het Verenigd 
Koninkrijk uitgevoerd en de Gezondheidsraad heeft daar in haar rapport 
“Gezonde Voeding, Logo’s onder de Loep” reeds op gewezen. Wij betreuren het 
dat al deze conclusies worden genegeerd, ten nadele van de gezondheid van 
consumenten.  
 
In bijlage 3 vindt u een overzicht waarbij in één oogopslag (met 
verkeerslichtkleuren) door ons is weergegeven in hoeverre de aanbevelingen 
van de Gezondheidsraad zijn opgevolgd m.b.t. de logo’s en het GDA-systeem 
(‘dagelijkse voedingsrichtlijn’). Veel aanbevelingen blijken niet te zijn 
opgevolgd. 
 
  
2. Marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen 
Wij missen in de nota de opvolging van de in de Kabinetsnota Overgewicht 
(2009) genoemde doelstelling om kinderen jonger dan 12 jaar zo veel mogelijk 
te vrijwaren van een reclameaanbod voor voedingsmiddelen die niet passen in 
een gezond voedingspatroon. 
 
Uit het onderzoeksrapport “Monitoring Voedingsmiddelenreclame gericht op 
kinderen” dat de Consumentenbond heeft opgesteld in opdracht van het 
Ministerie van VWS blijkt dat kinderen allesbehalve worden gevrijwaard van 
ongezonde voedingsmiddelenreclame. De reclamecode voor voedingsmiddelen 
bevat alleen een algeheel reclameverbod tot 7 jaar, terwijl juist de kinderen 
tussen 7 en 12 jaar het meest kwetsbaar zijn voor de boodschap van reclame 
welke het ouderlijk gezag ondermijnt.  
 
Het rapport “Monitoring Voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen” is met 
een begeleidende brief van het Ministerie op 28 oktober aan de Tweede Kamer 
gestuurd. De minister meldt in de brief het volgende:  
 



  

                                           

“De onderzoeksresultaten van de Consumentenbond geven inzicht in de 
hoeveelheid voedingsreclame die kinderen bereikt. Echter, de aanbevelingen 
om te voorzien in wettelijke regelgeving en een vervolg op deze monitoring van 
reclame gericht op kinderen onderschrijf ik niet.  
In mijn beleid op het gebied van gezond gewicht en een weerbare jeugd zet ik 
in op een bredere, integrale aanpak, zoals uiteengezet in de landelijke nota 
gezondheidsbeleid. In deze aanpak van overgewicht kunnen de resultaten uit 
dit onderzoek van belang zijn, onder meer in de dialoog met de relevante 
partijen op dit terrein”. 
 
De minister verwijst naar een dialoog met de relevante partijen op dit terrein. 
Een dergelijke dialoog heeft jarenlang plaatsgevonden binnen de  
Stichting Reclame Code. De Consumentenbond heeft jaren gestreden voor 
aanscherping van de reclamecode maar de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelenindustrie bleek echter geen code te willen vaststellen die 
kinderen beschermt tegen reclame voor dikmakers. Ook verschillende ministers 
(Hoogervorst, Klink, Rouvoet, Verburg, Plasterk) hebben jarenlang een beroep 
gedaan op de industrie om over te gaan tot zelfregulering, evenals de voorzitter 
van het Convenant Overgewicht. Het heeft de voedingsmiddelenindustrie niet 
tot terughoudendheid weten te betrachten. Wij verwachten derhalve niets van 
de dialoog die de minister aankondigt.  
 
Terwijl een verbod op alcoholreclame op tijden dat kinderen kijken terecht bij 
wet is ingevoerd en blijkbaar in het geval van alcohol liever geen beroep wordt 
gedaan op het zelfregulerend vermogen van de industrie, leunt de overheid 
achterover als het om ongezonde voeding en snoep gaat.  
 
Overigens, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond1 dat een meerderheid 
van de volwassenen in Nederland vindt dat maatregelen tegen ongezonde 
voedingsreclame noodzakelijk zijn: 

- 80% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het feit dat steeds 
meer kinderen overgewicht hebben; 

- 79% van de Nederlandse volwassenen vindt dat er actie moet worden 
ondernomen tegen kidsmarketing voor ongezonde voedingsmiddelen; 

- 85,2% vindt dat er minder kinderreclame gemaakt moet worden voor 
snoep, koek, chips en frisdrank en meer voor gezonde voeding zoals 
groente en fruit 

- 77,6% vindt dat supermarkten kinderproducten niet meer bij de kassa 
of op ooghoogte in de schappen moet zetten, zodat kinderen minder 
verleid worden om te zeuren voor deze producten;  

- 62,5% verwacht dat een verbod op voedingsmiddelenreclame bijdraagt 
aan het voorkomen van overgewicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
1 Kidsmarketing voor voedingsmiddelen, nieuwe inzichten in de mening en ervaring van 

Nederlanders, Consumentenbond juli 2008 
 



  

                                           

3. Vast frituurvet en transvetzuren  
Wij steunen het voornemen van een wettelijk maximum aan transvetzuren in 
levensmiddelen. In Denemarken heeft dit tot effect geleid. De consument kan 
zelf niet kiezen, omdat het ontbreekt aan keuze informatie. Ook in de nieuwe 
verordening Voedselinformatie aan Consumenten is nog niet voorzien in een 
verplichte etikettering van transvetzuren.  
De Europese Commissie zal over een aantal jaren met een rapportage komen 
over de aanwezigheid van transvetzuren in levensmiddelen. Wij dringen aan om 
hierop niet te wachten, Nederland kan al maatregelen nemen, zodat schadelijke 
transvetten uit de producten worden verwijderd. In Denemarken is jaren 
geleden al een wettelijk maximum aan het percentage transvetzuren in 
levensmiddelen gesteld; de gemeenschappelijke Europese markt is dus niet in 
het geding. 
 
Daarnaast stellen wij voor om frituren in vloeibaar frituurvet (i.p.v. vast vet) in 
horecabedrijven verplicht te stellen. Er wordt momenteel op vrijwillige basis een 
beroep gedaan op horecagelegenheden om in vloeibaar vet te frituren. 
Jarenlang heeft de sector campagne gevoerd om ondernemers over te halen 
vrijwillig op vloeibaar frituurvet over te stappen. De doelstelling van de 
campagne (75% vloeibaar) is niet gehaald, zo bleek uit onderzoek van de 
nVWA. Slechts 61% blijkt vloeibaar te frituren. De sector is gestopt met de 
campagne en elke stimulans is dan ook weggevallen. Indien echter vloeibaar 
frituren verplicht gesteld zou worden zou dit naar schatting op jaarbasis 220 
sterfgevallen schelen. Het gebruik van vloeibaar frituurvet bezorgt de 
ondernemer overigens geen enkel nadeel.  
 
4. Zoutreductie 
In de nota wordt aangekondigd dat eind 2012 de voortgang van de zoutreductie 
van het bedrijfsleven wordt beoordeeld en zo nodig mogelijkheden voor 
wettelijke normen worden verkend. Wij ondersteunen deze aankondiging. Wij 
denken dat het niet nodig is te wachten op eind 2012 om een verkenning voor 
wettelijke normen uit te voeren. Wij dringen aan op een concrete toezegging 
wanneer concrete normen per product tegemoet kunnen worden gezien, bij 
onvoldoende voortgang via zelfregulering. 
 
De Consumentenbond voert al sinds april 2007 campagne tegen het overtollig 
zoutgebruik door producenten. De consument kan dit overtollige zout er immers 
zelf niet uithalen. Tot nu toe hebben alle onafhankelijke evaluaties door zowel 
Consumentenbond (zie bijlagen) als nVWA laten zien dat er geen vooruitgang 
geboekt wordt, met uitzondering van brood. Alleen de evaluatie van de 
industrie zelf (FNLI) liet een voorzichtige reductie van 10% zien, waarbij door 
de FNLI zelf (niet in het persbericht maar wel in het rapport) werd aangegeven 
dat de cijfers niet betrouwbaar waren vanwege verouderde uitgangspunten.  
 
In het geval van brood is wel voortgang geboekt. Daar is de wettelijke norm 
voor de hoeveelheid zout in brood op verzoek van de sector zelf aangescherpt. 
Deze aanscherping is door onder meer Hartstichting en Consumentenbond 
ondersteund. De aanpassing is terug te zien in onze testresultaten.  
 



  

                                           

Voor brood geldt dat de wettelijke norm inmiddels verder omlaag kan. Uit 
onderzoek2 blijkt dat dit technisch mogelijk is en dat consumenten hier niets 
van merken en dus geen hinder van ondervinden.  
 
Tot slot 
De Consumentenbond is graag bereid om naar aanleiding van deze brief vragen 
en opmerkingen van de Kamer te beantwoorden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Henry Uitslag, campagneleider voeding, telefoon 070-445 42 36 
of email huitslag@consumentenbond.nl.  
 

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

 
 
Bart Combée  
algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
c.c. : de minister van VWS, mevrouw E.I. Schippers 
 
 
 
 
 
 
 
bijlagen:  

1. brief van VWS d.d. 20 oktober 2009 over logo’s in reactie op bijlage 2: 
2. brief van de Consumentenbond en Nederlandse Hartstichting d.d. 7 

oktober 2009 
3. document waarin met verkeerslichtkleuren een overzicht wordt gegeven 

van de mate van opvolging van aanbevelingen van de Gezondheidsraad 
over logo’s 

4. 3 artikelen van de Consumentenbond over de overtollige 
zouttoevoeging door aanbieders van levensmiddelen 

                                                                  
2 http://www.evmi.nl/nieuws/product-ontwikkeling/10708/consument-slikt-halvering-
zout-in-brood.html  


