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De Consumentenbond
 Vereniging met 480.000 leden
 Sinds 1953
 Missie: opkomen voor de belangen van consumenten en hen het kiezen
makkelijker maken

- belangenbehartiging
- testorganisatie
- advies
 Media: Consumentengids, Gezondgids, Reisgids, Geldgids, Digitaalgids,
Consumentengids Online, nieuw: MissPerfect

Consumentenbond kiest gezond
Sinds 2004 campagnes voor gezonde voeding:

 Eén informatiesysteem voor voedingswaarde op het etiket
- Kleurcodering, gebaseerd op consumentenonderzoek






Geen reclame voor ongezonde voeding richting kinderen
Geen misleidende voedings- en gezondheidsclaims
Minder zout, transvet, verzadigd vet in producten
Toegankelijker aanbod gezonde producten in de supermarkt, kantines,
automaten etc.
Motto: maak de gezonde keuze de makkelijke keuze!

Zout: aanleiding en probleem
 Advies Gezondheidsraad (18 dec. 2006):
- Eet meer groente en fruit, en eet vaker (vette) vis,
- Beweeg meer, minder alcohol
- Beperk inname keukenzout tot maximaal 6 gram per dag
 Zout: advies is maximaal 6 gram zout per dag
- Geen bruikbare info op etiket (geen zout, wel natrium …)
- Verreweg meeste zout verborgen in verwerkte producten
- Zoute smaak geen indicator voor zoutgehalte
 Zoutnorm voor consumenten onmogelijk na te leven

Achtergrondstudie
 Samenwerking Consumentenbond & Wageningen Universiteit
- Gemiddeld ca. 9 gram per dag
- Bijna tien keer meer dan nodig
- Reductie zoutconsumptie met ca. 40% noodzakelijk
- Zelfs bewuste eters met gemak boven norm van 6 gram zout
- Te veel zout  hogere bloeddruk  beroerte of hartinfarct
- Cijfers Nederlandse Hartstichting (2004)

Berekening
Sterftecijfer
2004 (NHS)

Bij 3 gram minder
zout (12  9 gr. pp)

Bij 6 gram minder
zout (12  6 gr. pp)

Beroertes

11.089

- 13% (- 1.442)

- 24% (- 2.661)

Hartinfarcten

14.083

- 10% (- 1.408)

- 18% (- 2.535)

TOTAAL

25.172

- 11% (- 2.850)

- 21% (- 5.196)

 Jaarlijks ca. 2500 onnodige sterfgevallen door te veel
natriumzout

-Verkeersdoden in 2011:

661

(I&M)

-Moorden in 2011:

170

(Elsevier)

Ontbijt + lunch + diner = 7,8 g
Ontbijt

Avondeten (zelf)

Lunch

2 sneetjes

0,95

tarwebrood

2 sneetjes

0,95

3 opscheplepels

0,057

aardappelen

tarwebrood

1x 48+ kaas

0,48

1x 48+ kaas

0,48

1 portie groenten

0,075

1x jam

0,015

1x vleeswaar

0,38

1x jus

0,053

1 kop koffie

0,003

1 kroket

0,80

1 portie vlees

0,14

1 glas melk

0,25

1 kop soep

2,75

1 bakje vla

0,20

1,70 g

1 glas melk

0,25

Totaal

Totaal

Totaal

0,53 g

5,61 g

 Totaal hele dag: 7,84 gram zout
 NB: twee bruine boterhammen met kaas, één bruine boterham met ham
en een klein bord tomatensoep kan al genoeg zijn voor 6 gram zout.

Zout op de kaart!
 April 2007: Symposium “Opzouten!”
 Doel symposium = probleem op de kaart te zetten en aanzet geven tot
oplossing

 Onze oproep aan de minister:
- Krachtige aanpak om alle relevante bedrijven aan te zetten tot verlaging
zoutgehalte

- Duidelijke, waterdichte afspraken maken
- Duidelijke, gebruiksvriendelijke etikettering (zout ipv natrium) met een
goed voorlichtingsprogramma

Wat is er gebeurd?
 April 2007
- FNLI richt ‘Task Force Zoutreductie’ op
- Minister Klink kondigt stappenplan aan

 Diverse individuele bedrijven kondigen zelf aan te werken
aan zoutreductie

 Juli 2008: Voedingsnota VWS:
- ‘Industrie geeft aan dat gemiddelde verlaging van 20-30% haalbaar is’
- ‘De recent opgericht Task Force Zout gaat werken aan het verlagen van
het zoutgehalte. Per sector/productgroep wordt een afzonderlijk plan
opgesteld met kwantitatieve doelstellingen’

- ‘Voorlichting consument via Voedingscentrum’

Ontwikkelingen

 Plannen taskforce zout bekend gemaakt op 19-11-’08:
– ‘2007 – 2010: verlaging zout met 12%. De vermindering van zout en dus de
uitvoering van het plan is in een aantal sectoren al in 2007 begonnen’

– ‘2010: Balans opmaken en vervolgdoelstellingen vaststellen’

 Aanpassing Warenwetbesluit meel en brood per 1-7-2009 en in 2012

Plan taskforce zout
Consumentenbond niet enthousiast:










Doelstelling (12%) mist ambitie
Doelstelling is waarschijnlijk al gehaald vanwege verouderde uitgangspunten!
Geen doelstellingen per productcategorie
Onduidelijk welke bedrijven meedoen
Onduidelijk hoe tot de doelstelling is gekomen
Vrijblijvend over vervolg ná 2010
Geen nieuwe doelstellingen meer vastgesteld
Vage & niet-ambitieuze doelstelling door enkele bedrijven & sectoren

Consumentenbond wél enthousiast:

 Aanpak broodsector

April 2007: onderzoek Consumentenbond
Product

Laagste

Hoogste

Verschil

(zout/portie)

(zout/portie)

% lager

Tarwebrood

0,37

0,51

-27

Witbrood

0,29

0,60

-52

Volkorenbrood

0,45

0,58

-22

Kaas 48+

0,32

0,68

-53

Sandwichspread

0,21

0,30

-30

Schouderham

0,22

0,31

-29

Pizza

2,93

9,16

-68

Nasi/bami

1,72

6,00

-71

Doperwten (blik/pot)

0,39

1,05

-63

Roerbaksaus

0,33

2,01

-84

Knakworst

0,26

0,60

-57

Tomatensoep (blik)

1,40

2,80

-50

Kroketten

0,60

1,08

-44

Borrelnootjes

0,36

0,55

-35

Vleesvervangers

0,64

1,65

-61

Speculaas

0,06

0,16

-63

 344 producten onderzocht
 Gemiddeld 1,1 gram zout
 52x meer dan 2 gram
 17x meer dan 4 gram
 4x meer dan 6 gram
 Verschil in categorie: 52%

Oktober 2009: Consumentenbond test
Product

Zout gemiddeld
(g/100g) 2009

Zout gemiddeld
(g/portie) 2009

Wit brood

1,2

0,4

zoutgehalte licht afgenomen

Bruin brood

1,2

0,4

zoutgehalte ongeveer gelijk

Kant-en-klare nasi/
bami

1,1

5,4

zoutgehalte ongeveer gelijk

Pizza

1,4

5,1

zoutgehalte ongeveer gelijk

Tomatensoep uit blik

0,8

2,1

zoutgehalte ongeveer gelijk

Doperwten

0,6

0,9

zoutgehalte licht toegenomen

Kaas 48+

1,7

0,3

zoutgehalte licht toegenomen

Knakworst

2,0

0,5

zoutgehalte licht toegenomen

Kroketten

1,3

1,0

zoutgehalte licht toegenomen

Roerbaksaus

1,9

1,5

zoutgehalte licht toegenomen

Sandwichspread

1,4

0,3

zoutgehalte licht toegenomen

Speculaas

1,0

0,1

zoutgehalte licht toegenomen

Borrelnootjes

2,9

0,6

zoutgehalte toegenomen

Schouderham

2,7

0,3

zoutgehalte toegenomen

Ten opzichte van 2007

<10% verschil:
ongeveer gelijk
10-25% verschil:
licht toe of afgenomen
>25% verschil:
toe of afgenomen

Mei 2011: onderzoek Consumentenbond
Test Zout in voeding 2011
Productsoort

Portiegrootte

Meeste Zout

Minste Zout

Verschil

Pizza

1 pizza

9,4 g in Don Pizza (bezorg)

3,9 g in Di Angelo (Aldi)

59%

Nasi

1 portie

7,1 g in Plus

3,7 g in Jumbo

48%

Roerbaksaus

1 portie

2,8 g in AH Excellent

0,5 g in Uncle Ben's

81%

Tomatensoep

1 klein bord (250 ml)

2,6 g in Coquette (Lidl)

1,4 g in Perfekt

46%

Doperwten

1 portie (200 g)

1,2 g in Perfekt

0,6 g in Koolen

53%

Kroketten

1 kroket

1,4 g in Van Dobben

0,9 g in Mora, Beckers

36%

Borrelnootjes

1 handje (30 g)

1,0 g in Jumbo

0,6 g in Duyvis

46%

Knakworst

1-2 worstjes (40 g)

0,8 g in Lupack

0,3 g in Euroshopper

63%

Kaas

1 plak (30 g)

0,7 g in Molenland belegen (Aldi)

0,4 g in Maaslander (Westland)

44%

Bruin Brood

1 snee (35 g)

0,5 g in tarwebrood Echte Bakker

0,4 g in rond tarwe Hema)

19%

Wit Brood

1 snee (35 g)

0,5 g in Jumbo rondwit

0,3 g in Blue Band Goede Start! Wit

39%

Schouderham

1 plak (12,5 g)

0,5 g in Stegeman

0,3 g in Keurslager, Stamboeck (Dirk)

41%

Sandwichspread

voor 1 snee (15 g)

0,3 g in Heinz

0,2 g in Jumbo

29%

Speculaas

1 koekje

0,1 g in C1000, 1 De Beste, Perfekt

0,1 g in Euroshopper

33%

Mei 2011: Consumentenbond test

Vervolg

Marktwerking
Goedkoop winst maken met zout
Zoutproducenten

40% winst

levensmiddelenindustrie & horeca
voegt zout toe: waarom?
vleeswaren
+ zout ↑

Consument afhankelijk
van de zoute smaak
(zoutverslaving)

zout ↑
zout ↑

zout ↑
vraag naar zoute
producten ↑

dorst ↑
vraag naar
frisdrank
bier ↑

Winst

waterbinding ↑

gewicht ↑
zonder kosten
Winst

Winst

Minder zout ≠ minder smaak
 Stoomgroenten
Stoomgroenten; zout v.s. smaakoordeel
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Keuzevrijheid?
 Zout staat bijna nooit op etiket. 145 producten:
 73x natrium vermeld
 1x zout vermeld
 71x niets!
 Ingewikkeld voor consument

 Goed nieuws: wettelijke verplichting dankzij EU

Aanbevelingen
Bedrijfsleven (industrie, supermarkten & horeca)

 Onnodig zout direct uit de receptuur (de concurrent kan het al!)
 Stapsgewijs verlagen zoutgebruik, doelstellingen per product
 Pas later (indien nodig) zoutvervangers gebruiken
 Investeren in productinnovatie als zout technisch onmisbaar is
 Productontwikkeling, onderzoek naar kruidenmengsels
 Duidelijke, gebruiksvriendelijke etikettering
 Maak gezondere producten niet duurder

Aanbevelingen
Overheid

 Zorg voor concrete en ambitieuze doelstellingen per product(categorie)
 Onafhankelijke monitoring (bijv. NVWA)
 Zet wettelijke maatregelen in waar mogelijk
- Normen voor vet- en zoutgehalte in Warenwet (gehakt, vleesproducten, brood,
etc.)

 Werk in Europa aan verplichte, betere en eenvoudige (kleurcodering!) etikettering
van de volledige voedingswaarde (incl. verzadigd vet en transvet), met een systeem
van kleurcodering op de voorkant van de verpakking

 Stel voldoende budget beschikbaar voor voorlichting aan de consument

Vervolg

Vervolg

Vervolg

Recommendations

Recommendations

Actie bij verkiezingsdebat FNLI

Politiek aan zet: de tijd is rijp
Wetgeving: het kan!

•

Wettelijke regeling voor brood

•

Consumenten willen & accepteren
het

•

Schippers dreigt met concrete
wetgeving voor andere sectoren

•

Steun leden Tweede Kamer & in
verkiezingsprogramma’s

Consumentengids februari 1982

Samengevat
 Jaarlijks duizenden doden door te veel natriumzout
 Gemiddeld zo’n 9 gram zout per dag
 Bijna 10x meer dan nodig, ruim boven zoutnorm
 Ca. 80% van het zout is verborgen
 Zoutnorm van 6 gram onmogelijk na te leven
 Geen goede keuze-informatie
 Gemiddeld 65% verschil tussen hoogste en laagste
 Zoutreductie gaat niet vanzelf en komt uiterst moeizaam op
gang: tijd is rijp voor wetgeving

