
Laat je geen zout
in de ogen

strooien!



Is een wettelijke normering voor de hoeveelheid zout in 
voedsel in de praktijk werkbaar?  

Verkiezingsmanifest van de FNLI:
“de levensmiddelenindustrie heeft substantiële stappen gezet op het gebied van 
zoutreductie in voedingsmiddelen en gaat hier de komende jaren mee door. Wet-
telijke normering is derhalve niet nodig, ook omdat deze te complex en te generiek 
voor effectief beleid is gebleken”

Laat je geen zout in de ogen strooien!

Voedingsraad (1986): Nederlanders consumeerden in 1986 gemiddeld 8,5 gram 
zout per dag, waarvan 30-40% bestond uit huishoudelijk toegevoegd zout.
RIVM (2012): Nederlanders consumeren gemiddeld 8,7 gram zout per dag. Ca. 20% 
daarvan bestaat uit huishoudelijk toegevoegd zout en 80% is verwerkt in produc-
ten als brood, kaas, vleesproducten, soepen en sauzen.

NVWA juli 2012: de hoeveelheid zout in levensmiddelen is de afgelopen jaren niet 
gedaald. Ook onderzoeken van de Consumentenbond in 2007, 2009 en 2011 laten 
net als de NVWA zien dat de hoeveelheid zout in de meeste levensmiddelen niet 
daalt, met uitzondering van brood waar wetgeving voor is.

Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk en kan leiden tot een beroerte of 
hartinfarct. Onnodig veel zout veroorzaakt jaarlijks duizenden hartinfarcten en be-
roertes met fatale afloop: jaarlijks 2500 doden. 

Onnodig veel zout veroorzaakt 
       hartinfarcten en beroertes

Laat je geen zout
in de ogenstrooien!



Excuses en feiten: 
‘Consumenten accepteren minder zoute producten niet’
 Feit: bij een geleidelijke verlaging went de consument heel snel aan                               
 minder zout.
 Feit: onderzoek van Wageningen Universiteit toont aan dat brood dat de   
 helft minder zout is, net zo goed wordt gegeten als normaal brood.

‘Zoutverlaging kan niet zomaar bij elk product’
 Feit: onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat er tussen soortgelijke  
 producten enorme verschillen in zoutgehalte zitten. Het kan dus wel!
 
‘Consumenten vinden zout eten lekkerder’
 Feit: Als ze dat vinden dan voegen ze het zelf toe. Als de fabrikant dit al heeft   
 gedaan heeft de consument geen keuzevrijheid.

‘Zout is nodig voor de voedselveiligheid’
 Feit: Zout wordt gebruikt om de houdbaarheid te verlengen, ten koste van de   
 versheid. Als fabrikanten hun logistiek beter op orde hebben en verse 
 producten koelen, is al dit zout niet nodig.

‘Zout is nodig voor de smaak’
 Feit: zout bederft in veel gevallen juist de smaak, of verdoezelt de slechte smaak  
 van gerechten.

‘Zout is nodig voor de textuur’
 Feit: zout wordt gebruikt als waterbinder. Zo bevat kipfilet extra zout, waardoor  
 meer water in de kip, waardoor zwaarder, waarmee meer winst.
 

Het kan!
Op verzoek van de Nederlandse broodbranche verlaagt het ministerie van VWS om 
de paar jaar het wettelijk maximum zoutgehalte in brood. Canada en Groot-Brittannië 
hebben duidelijke normen voor alle producten opgesteld. Finland heeft verplichte 
waarschuwingen op zoutrijke producten. Consumenten accepteren dit.
Minister Schippers (VVD) heeft aangekondigd eind 2012 de voortgang van de levens-
middelenindustrie te beoordelen en bij onvoldoende voortgang ook voor andere pro-
ducten als brood wetgeving in te willen zetten. 

www.consumentenbond.nl/opzouten
 



Dit is een actie van de                                                                      augustus 2012                                                                                                    

Stop smakeloos zoutgebruik
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