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  bracht VWS-mi-
nister Hans Hoogervorst in het

tv-programma Buitenhof naar buiten
dat hij de mogelijkheid voor de in-
voering van een vettax zou willen
onderzoeken. Prompt pakten de me-
dia het idee verder op en al snel zong
in Nederland rond dat Hoogervorst
een vettax zou willen. Vervolgens
maakte zijn collega staatssecretaris
Joop Wijn van het ministerie van Fi-
nanciën in de pers bekend dat het
heffen van een vettax niet uitvoerbaar
zou zijn. Tijdens het CBL-debat wuif-
de Hoogervorst het idee definitief van
de hand: ‘Vettax, daar zie ik niets in’.
Hij deed wel een oproep aan de
Nederlandse supermarkten om hun
huismerken gezonder te maken. ‘In
tegenstelling tot andere producten die
ze verkopen, kunnen ze hierbij zelf
bepalen wat voor grondstoffen erin
worden verwerkt. Supermarkten kun-
nen ervoor kiezen om daar gezonde
stoffen in te stoppen. Ik denk bijvoor-
beeld aan kant-en-klaarmaaltijden die
steeds populairder worden en vaak
het traditionele avondeten vervangen.
Op die manier kunnen supermarkten
in vergelijking tot andere voedselpro-
ducenten voorlopers worden. Wat we
hierbij zeker niet uit het oog mogen
verliezen, is dat als we niet op tijd
actie ondernemen, de voedingsmid-
delenindustrie in dezelfde hoek

terecht kan komen als de tabaksin-
dustrie. Dat is een onwenselijke situ-
atie.’

Hiermee kaatste de minister de bal
een beetje terug naar CBL-voorzitter
Klaas van den Doel die in zijn lezing
vooral een oproep deed aan de voe-
dingsmiddelenindustrie en (A-)merk-
fabrikanten om gezondere producten
te maken. ‘Kom maar op met uw
nieuwe en innovatieve producten. Wij
willen ze graag verkopen, want wij
willen ook graag gezonde klanten.
Meer groente in een maaltijd of ge-
zondere ingrediënten op bijvoorbeeld
een pizza’, aldus Van den Doel, die
aankondigde over twee jaar de balans
op dit punt te willen opmaken.

Etiketinformatie    Om een bijdra-
ge te leveren aan het groeiende over-
gewichtprobleem presenteerde het
CBL ook een pakket van maatregelen,
Stimulans naar balans, waaronder het
verbeteren van de productinformatie,
een vereenvoudiging van het etiket.
Daarbij zou de voedingswaardedecla-
ratie per 100 gram moeten worden
vermeld, zowel op A-merkproducten
als private-labelproducten. Ook zou
er moeten worden gestreefd naar een
voedingswaarde per portie, waarvoor
een werkbare definitie beschikbaar is.

Directievoorzitter Dick Boer van
Albert Heijn die ook op de CBL-bij-

eenkomst was, sprak zich ook uit
voor duidelijke productinformatie
waarbij het aantal kilocalorieën per
100 gram en per portie is gegeven. Bij
de huismerken van het bedrijf ge-
beurt dit al. Hij sprak zich echter uit
tegen een stoplichtensysteem, waarbij
met rode en groene stickers op voe-
dingsmiddelen gezondere en onge-
zondere producten worden onder-
scheiden. ‘Wij zijn wel voor de invoe-
ring van een symbool, maar niet voor
een symbool waaraan een strafkarak-
ter kleeft. Eten moet in de beleving
van mensen toch iets kunnen zijn wat
heerlijk is. Wij houden het idee hoog
dat je van eten moet kunnen genie-
ten.’ Zijn bedrijf is wel voor het zoge-
noemde Green Keyhole-symbool dat
een zusterbedrijf van Albert Heijn in
Zweden op producten hanteert, en
dat staat voor producten die een ge-
zonder alternatief zijn voor andere
producten zonder het logo. Het be-
staat er sinds 1989 en heeft inmiddels
een bekendheid van 90 procent.

Minister Hoogervorst liet zich niet
meer uit over de aard van een nieuw
etiketeringssysteem waarmee gezonde
voeding zou kunnen worden gestimu-
leerd. Wel sloot hij aan op het CBL-
plan: ‘Centraal in dit plan staat het
geven van voorlichting aan consu-
menten over een gezond voedingspa-
troon. Dat kan bijvoorbeeld via con-
sumentenbladen, internet, recepten-
kaarten of informatiezuilen. Infor-
matie verstrekken over de samenstel-
ling van een product is ook belang-
rijk. Het geeft de kritische consument
de mogelijkheid om écht te kiezen.
Bovendien zet deze informatie in
brede zin de juiste toon:
voedingswaarde is belangrijk.’

Overgewicht

CBL-debat over overgewicht

Consumenten de mogelijkheid
geven om écht te kiezen

Wel of geen vettax? Wel of geen stoplichtensysteem voor levensmiddelen die voor de gezondheid

al dan niet de voorkeur hebben? Het zijn steeds terugkerende onderwerpen als het gaat over de

aanpak van overgewicht en de stimulering van een gezonde voeding. Tijdens het CBL-debat over

overgewicht, dat begin april werd gehouden tijdens de Nationale Foodweek in de Jaarbeurs in

Utrecht kwamen ze een aantal keren ter sprake. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.
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zou een voedings-
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