
Slik niet 
alles voor

zoete koek!



Moet de overheid zich bemoeien met marketing en reclame 
gericht op kinderen? 

Verkiezingsmanifest van de FNLI:
“Zelfregulering voor reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen leidt tot 
een zeer sterke beperking van deze reclame: Zelfregulering houdt in: verbod op 
reclame van 0-7 jaar. Terughoudendheid in reclame: 7-12 jaar.”

Begin 2010 kondigde de FNLI deze maatregelen als beleid aan, maar:

Slik dit niet voor zoete koek!
Fabrikanten zijn allesbehalve ‘terughoudend’.

Uit onderzoek van de Consumentenbond (in opdracht van VWS) blijkt dat: 
•	 Van juni 2010 tot april 2011 tussen 6.00 uur ’s ochtends en 21.30 ‘s avonds 

212.227 reclame-uitzendingen voor voedingsmiddelen werden uitgezonden;
•	 Hiervan waren 34.521 specifiek gericht op kinderen;
•	 94% van de voedselreclames gericht op kinderen zijn voor ongezonde              

voedingsmiddelen 

Waarom moet de overheid zich hiermee bemoeien? 
Overgewicht is verantwoordelijk voor 9,7% van de totale ziektelast, 5,8% van het 
aantal verloren levensjaren, 1,2 miljard euro aan zorgkosten en 2 miljard euro aan 
directe maatschappelijke kosten.
Onder kinderen stijgt het percentage met overgewicht explosief. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen ongezonder eten als ze meer 
worden blootgesteld aan reclame voor dikmakers. Ook het voedingspatroon van 
kinderen blijkt te verslechteren onder invloed van reclame (Uva, 2008). 
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) trok in 2006 aan de bel over de 
invloed van reclame voor dikmakers.

Slik niet 
alles voorzoete koek!

Stop ongezonde marketing gericht op kinderen!



Nederland wil
Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat een meerderheid van de 
volwassenen vindt dat maatregelen tegen ongezonde voedingsreclame 
noodzakelijk zijn:
•	 79% van de Nederlandse volwassenen vindt dat er actie moet worden onderno-

men 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;

•	 62,5% verwacht dat een verbod op voedings-     
middelenreclame bijdraagt aan het voor-    
komen van overgewicht.

Het kan!
In het Verenigd Koninkrijk en diverse       
Scandinavische landen (Zweden, Noorwegen) 
zijn allang wettelijke restricties tegen
junkfoodreclame gericht op kinderen.
 

zoete koek!
In de Kabinetsnota Overgewicht (2009) heeft het kabinet als doelstelling op-
genomen dat kinderen tot 12 jaar niet meer worden blootgesteld aan reclame 
voor ongezonde levensmiddelen. Hoogervorst (VVD), Klink (CDA), Rouvoet (CU), 
Verburg (CDA), Plasterk (PvdA) hebben jarenlang een beroep gedaan op de in-
dustrie om over te gaan tot zelfregulering, evenals de voorzittervan het Conve-
nant Overgewicht (Paul Rosenmöller). 

Het heeft de voedingsmiddelenindustrie niet tot terughoudendheid weten te brengen. 

Waarom moet de overheid zich hiermee bemoeien? 

Stop ongezonde marketing gericht op kinderen!



Dit is een actie van de                                                                      augustus 2012                                                                                                    
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