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1 Inleiding
Suiker, het zit bijna overal in en we consumeren er steeds meer van. Maar waarom
nemen we er zoveel van en wat zijn hiervan de consequenties? Suiker bevat geen
essentiële voedingstoffen en als je er teveel van neemt is het slecht voor allerlei
organen en lichaamsdelen. Zo tast suiker onder andere op de lange termijn je lever
en tanden aan en is er een verhoogd risico op diabetes, obesitas en hartziekten
(Lustig et al., 2012; Brownell et al., 2009; Malik et al, 2006).
In Nederland heeft 35 procent van de hoogopgeleiden matig of ernstig overgewicht.
Van de laagopgeleiden is dit zelfs 65 procent en maar liefst een kwart van deze groep
heeft ernstig overgewicht (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Dit brengt hoge
gezondheidskosten met zich mee. Steeds meer landen in en buiten de EU zoeken
daarom naar manieren om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door het geven van
voorlichting over gezonde voeding en de introductie van belastingen op ongezond
voedsel.
In de NRC van 16 maart 2016 (Ketelaar, 2016) stond dat de Britse regering een
suikerbelasting introduceert op frisdrank. Er komen vanaf 2018 twee schijven: voor
dranken (uitgezonderd fruitsapjes) met meer dan 5 gram suiker per 100 milliliter, en
voor frisdranken met meer dan 8 gram per 100 milliliter. De belasting is bedoeld om
overgewicht onder Britse kinderen tegen te gaan. Zij hebben het meeste
overgewicht van heel Europa op de zuid Europese landen Italië, Spanje, Griekenland
en Portugal na, volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Het Verenigd
Koningrijk heeft voor volwassenen zelfs het op een na hoogste percentage obesitas
in Europa. Na Turkije met 32,1 procent komt het VK met 27,8% van de bevolking die
aan obesitas lijdt. De 520 miljoen pond (ruim 650 miljoen euro) die de Sugar Tax
moet opleveren, zal worden besteed aan gymlessen op basisscholen (Ketelaar,
2016).
Dit bijna 240 jaar nadat Adam Smith in 1776 in ‘The Wealth of Nations’ de volgende
uitspraak deed:
‘Sugar, rum, and tobacco are commodities which are nowhere necessaries of life,
which are become objects of almost universal consumption, and which are therefore
extremely proper subjects of taxation.’ (Smith, A., 1776)
In deze scriptie zal onderzocht worden wat naar verwachting de voor- en nadelen
zijn voor Nederland van belastingheffing op suikerhoudende dranken. Het is
aannemelijk dat zo’n belasting een positieve invloed zal hebben op de gezondheid,
maar ook moet er gekeken worden naar de economische gevolgen. Wat voor
gevolgen heeft belastingheffing op suikerhoudende dranken bijv. voor de
Nederlandse boeren die suiker produceren? Daarnaast zal de frisdrank-industrie
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door zo’n belasting minder omzet maken en gaan er misschien vele banen verloren.
Of dit biedt de industrie juist een kans om suikerarme producten te promoten.
Een ander gevolg kan zijn dat dankzij de verbeterde gezondheid het aantal verloren
werkdagen zal afnemen en dat de kosten van de gezondheidszorg verminderen.
Deze scriptie bevat het verslag van een literatuurstudie en van een empirisch
onderzoek.
Eerst wordt ingegaan op de stand van zaken in Nederland m.b.t. de volksgezondheid
voor zover gerelateerd aan het gebruik van suiker, op de omvang van de consumptie
van frisdranken en op het economisch belang van de frisdrankensector. Vervolgens
worden voorbeelden en ervaringen beschreven van andere landen waar al een
belasting wordt geheven op vet of suiker.
Daarnaast wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek naar de vraag hoeveel
hoger de prijs van suikerhoudende dranken moet zijn, wil de consument overgaan
op het kopen van gezonde dranken.
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2. Probleemstelling
2.1. Inleiding
Waarom wordt er in Nederland nagedacht over het invoeren van een suikertaks? De
reden is de volksgezondheid.
Waarom gaat de discussie over frisdranken en niet over andere producten waar veel
suiker in zit? De belangrijkste redenen lijken te zijn:
•
•
•

dat de consumptie van frisdranken omvangrijk is (FWS, 2016);
dat het belasten van frisdranken relatief eenvoudig is in vergelijking met het
belasten van andere producten met veel suiker;
dat veel consumenten niet weten dat frisdrank veel suiker bevat. Veel
consumenten denken dat fruitdrankjes en sapjes wel gezond zijn. Het gaat
dus ook om bewustmaking (Palmer et al, 2008; Paans en Hofland, 2016)

2.2. Onderzoeksvragen
De hoofdvraag voor dit onderzoek is:
“Wat zijn de te verwachten voor- en nadelen voor Nederland van belastingheffing op
suikerhoudende dranken?”
De subvragen zijn:
1. Wat is de huidige situatie in Nederland m.b.t.
1.1. De volksgezondheid voor zover gerelateerd aan het gebruik van suiker?
1.2. De omvang van de consumptie van frisdranken?
1.3. Het economisch belang van de frisdrankensector?
2. Wat zijn de ervaringen in andere landen met belastingheffing op suiker en/of
vet?
3. Wat valt er op grond van die ervaringen te verwachten voor de invoering van een
Sugar Tax in Nederland?
4. Hoe hoog moet de belasting op suikerhoudende frisdranken worden (of: hoe
groot moet het prijsverschil tussen suikerhoudende frisdranken en gezonde
dranken worden) willen Nederlandse consumenten overgaan op het kopen van
gezonde dranken?
De eerste drie subvragen worden onderzocht d.m.v. een literatuurstudie, de laatste
subvraag d.m.v. een empirisch onderzoek (enquête).
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3. Volksgezondheid in Nederland gerelateerd aan het gebruik van suiker
3.1. Obesitas
Obesitas is een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in
het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s (Partnerschap
Overgewicht Nederland, 2010, p. 19). De overmatige vetstapeling wordt veroorzaakt
door een verstoring in de energiebalans: de hoeveelheid voedsel die wordt
geconsumeerd overstijgt de hoeveelheid die nodig is voor het onderhoud van het
lichaam en de lichamelijke activiteit. Obesitas staat sinds 1948 op de ICD-lijst
(International Classification of Diseases) van de WHO. Obesitas is sinds 1998 officieel
geregistreerd als chronische ziekte.
Om obesitas vast te stellen, wordt de Body Mass Index1 (hierna BMI) gehanteerd;
Een BMI met een waarde van 18-25 wordt als normaal gewicht beschouwd, een BMI
van ≥25-30 als overgewicht of matig overgewicht en een BMI van ≥30 als ernstig
overgewicht of obesitas. Soms wordt deze laatste categorie nog onderverdeeld in
ernstig overgewicht of obesitas (BMI ≥30-35) en ziekelijk overgewicht of morbide

Figuur 1: Ernstig overgewicht (obesitas) en matig overgewicht in Nederland, naar geslacht
en leeftijd, 2015. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016.)

obesitas (BMI ≥35). (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex). In figuur 1 is
te zien welk deel van de bevolking matig overgewicht heeft en/of aan obesitas lijdt.

1 De Body-Mass Index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon
weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is
van overgewicht of ondergewicht. De waarde van de BMI is gelijk aan de massa van het lichaam (in
kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter). (Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex).
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In Nederland heeft 35 procent van de
hoogopgeleiden matig of ernstig
overgewicht. Voor laagopgeleiden is dit
zelfs 65 procent, een kwart van de laagst
opgeleiden heeft obesitas (Centraal
bureau voor de statistiek, 2016).

Ik heb helaas slecht nieuws. Afvallen
en afgevallen blijven lukt maar
zelden: het slagingspercentage is
nauwelijks beter dan bij het afkicken
van heroïne. Met een nieuw dieet of
een nieuwe methode verliezen veel
mensen in het begin wel een aantal
kilo’s maar de meesten zijn na een of
twee jaar weer op hun oude gewicht.
Dat komt doordat we leven in een dik
makende omgeving. Daar is geen
kruid tegen gewassen, tenminste niet
zolang we met zijn allen die
omgeving niet aanpakken. Zo
berekende een beroemde
Amerikaanse obesitasexpert in het
prestigieuze tijdschrift Science dat de
obesitasepidemie voorbij zou gaan
als iedereen een kwartiertje extra per
dag zou gaan wandelen. Coca-cola
maakte er een reclamespot van: een
beetje dansen en springen en dan
word je slank terwijl je gewoon cola
blijft drinken! In werkelijkheid moet de
gemiddelde Amerikaan – om slank te
worden – de rest van zijn leven acht
tot zestien kilometer per dag lopen of
300 tot 600 kcal minder eten, dus
twee hamburgers of drie blikjes cola
minder (Katan, 2016, p. 24).

3.2. Ongezond dieet als doodsoorzaak
Diet-related non-communicable diseases
(NCD’s), dus niet-overdraagbare ziekten
die gerelateerd zijn aan voeding, worden
een steeds belangrijker bron van
vermijdbare ziekte en sterfte in de EU. In
de wereld als geheel zorgde:

• Ondergewicht/ondervoeding tijdens de
jeugd en tijdens zwangerschap voor het
verlies van 138 miljoen DALY2;
• Jeugd en moederlijk ondergewicht 138
miljoen DALY;
• Seks zonder protectie voor 92 miljoen
DALY;
• Hoge bloeddruk voor 64 miljoen DALY
• Tabak voor 59 miljoen DALY;
• Alcohol voor 58 miljoen DALY.
Voor de rijke landen waren alcohol, tabak,
hoge bloeddruk en een te hoog
cholesterolgehalte de hoofdoorzaken
(Ezzati et al, 2002). In 2008 waren NCD’s zelfs al de belangrijkste doodsoorzaak in de
wereld als geheel, belangrijker dan alle andere oorzaken bij elkaar. NCD’s slaan het
hardst toe bij de bevolkingsgroepen met een laag of gemiddeld inkomen. Van de 57
2 Een DALY (Disability-Adjusted Life Year) kan gezien worden als het verlies van een jaar ’gezond’ leven
(World Health Organisation, z.j.) De som van alle DALY’s over een hele populatie, of de last van de
ziekte, kan gezien worden als een maat voor de kloof tussen de actuele gezondheidsstatus en de ideale
gezondheidssituatie. In de ideale situatie bereikt de gehele
populatie een gevorderde leeftijd, vrij van
sfsaf
ziekte en lichamelijke ongeschiktheid.
DALY’s voor een ziekte of gezondheidstoestand worden berekend als de som van de verloren
levensjaren (YLL - Years of Life Lost) door vroegtijdige dood in de populatie en de jaren verloren aan
lichamelijke ongeschiktheid (YLD - Years Lived with Disability).
Dus : DALY = YLL + YLD.
YLL = N x L, waarbij
N= aantal doden
L= standard levensverwachting op de leeftijd van overlijden in jaren
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miljoen doden in 2008 was 36 tot 63% te wijten aan NCD’s en dit aandeel groeit
exponentieel, voornamelijk door hart- en vaatziektes, diabetes, kanker en chronische
luchtwegproblemen. Een groot percentage hiervan kan voorkomen worden door de
reductie van vier gedragsproblemen: tabak, onvoldoende beweging, te veel alcohol
en een ongezond dieet (World Health Organisation, 2010).

Figuur 2: Illustratie van het begrip DALY3 (Bron: Golsteijn, 2015)

3.3. Relatie overgewicht en ziekteverzuim
Uit het onderzoek van het CBS ‘Gezondheid en zorg in cijfers 2007’ (CBS, 2007) blijkt
dat werknemers met ernstig overgewicht vaker en langer verzuimen dan
werknemers met een gezond gewicht. Werknemers met een normaal gewicht
hebben een gemiddeld verzuim van 2,8 %
vanwege ziekte, zie figuur 3. Werknemers
met overgewicht hebben een significant
hoger ziekteverzuimpercentage dan
werknemers met een normaal gewicht,
namelijk 3,7%. Ook werknemers met
obesitas hebbenn een hoger verzuimpercentage, namelijk gemiddeld 5,5 %.
Behalve het verzuimingspercentage is ook
de melding frequentie en de verzuimduur
significant groter bij overgewicht en
obesitas. Zelfs nadat gecorrigeerd is voor
leefstijl, persoons- en omgevingsfactoren,

Figuur 3: (Bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek 2007, p. 17).

YLD = I x DW x L, waarbij I = # voorgevallen gevallen
DW = zwaarte van de ziekte met 0 (perfecte gezondheid) tot 1 (dood)
L = gemiddelde duur geval tot genezing of dood
(Bron: https://www.pre-sustainability.com/news/metrics-interpretation-daly-and-damageto-human-health)
3
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valt er vooral bij mensen met obesitas te zien dat ze minder gemakkelijk kunnen
werken en zich vaker moeten ziekmelden (zie figuur 4).

Figuur 4: Verschillen in ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en verzuimduur tussen
werknemers met (ernstig) overgewicht en werknemers met een normaal gewicht (Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007, p. 19).
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4. Consumptie van frisdranken (in Nederland en Europa)
4.1. Energie inname via frisdranken
4.1.1 Omvang Consumptie
De consumptie van frisdrank in Nederland is de laatste jaren langzaam gedaald maar
is nog veruit de grootste van de groep frisdranken, waters en sappen. Hiervoor in de
plaats worden er meer mineraal- en bronwaters en gearomatiseerde waters
gedronken. In 2016 werd er 1470.3 miljoen liter aan dranken geconsumeerd, dat is
gemiddeld 86,4 liter per persoon per jaar. De consumptie van sappen en nectaren is
ook langzaam gedaald terwijl de consumptie van siropen tot het laatste jaar nog wel
is doorgestegen.

Figuur 5: Consumptie van frisdranken, waters en sappen in Nederland, naar soort en jaar
(Bron: Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, 2016).

4.1.2. Trends in gebruik in Nederland

In de laatste jaren is een duidelijke verschuiving te zien naar alternatieven met een
gezond imago zoals mineraal- en bronwater, gearomatiseerde waters en zero
producten. Toch is er sinds 2012 geen stijging in het percentage lightproducten in
frisdrank waar te nemen. Dit percentage is de laatste 5 jaar al rond de 30%. Vanaf
eind 2018 mogen er geen ongezonde frisdranken meer worden verkocht op
middelbare scholen. Dat betekent dat ze maximaal 20 calorieën per 100 ml mogen
bevatten. De frisdrankensector wil ervoor zorgen dat er in 2020 15% minder
calorieën in frisdranken zullen zitten. Dit wil ze bereiken door dezelfde frisdranken
met minder calorieën te maken of in kleinere verpakkingen te verkopen (Bouwman,
2017).
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Frisdranken worden vooral door jongeren tussen 7-39 jaar gedronken. Kinderen van
7-11 jaar drinken relatief de meeste siroop en jongeren van 7-19 jaar drinken de
meeste zuiveldranken. Warme dranken worden met name vanaf 20 jaar gedronken.
Zie figuur 6.

Figuur 6: Inname van soorten dranken naar leeftijdsgroep (Bron: Nederlandse vereniging
Frisdranken, Waters en Sappen, Drankenconsumptie in Nederland 2007-2010, p. 15)

4.1.3. Energie Inname en toegevoegde suikers
De World Health Organisation heeft voorgesteld dat toegevoegde suikers niet meer
dan 10% van de totale energie-inname mogen zijn. De gemiddelde energie-inname
uit dranken (exclusief alcohol) is in Nederland 264 kcal per dag in de jaren 2007-2010
(zie figuur 7). Dat staat gelijk aan 13,3% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
(ADH) van 2000 kcal van het Voedingscentrum. Frisdranken leveren 84 kcal of 4,2%
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid en zuiveldranken leveren de grootse
bijdrage met 113 kcal of 5,7% ADH.
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Figuur 7: Aandeel van de verschillende soorten dranken in de Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid (in de tabel Guideline Daily Amount, GDA) energie-inname, in kilocalorieën en
procenten. (Bron: Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, 2013, p. 5.)
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4.2. Ontwikkeling consumptie frisdranken Europa
De frisdranksector lijkt in Europa op zijn retour. Consumenten willen gezonder leven
en door voorlichting zijn ze beter geïnformeerd over de inhoud en voedingswaarde
van producten.

Figuur 8: Groei (positief en negatief) van de frisdranksector in Europa in het jaar 2011-2012.
(Bron: UNESDA, 2013)

Zoals in figuur 8 is te zien, heeft Nederland na Zwitserland de grootse groei in de
frisdranksector. Dit kan deels komen door de absolute economische groei maar ook
bij andere landen met een groeiende economie is een daling waar te nemen.
Op dit moment wordt, gemiddeld per persoon in Europa, het meest water in de fles
geconsumeerd en frisdranken volgen daar vlak na (zie tabel 2). Er worden een stuk
minder siropen en sappen/nectaren geconsumeerd, al zijn er grote verschillen
tussen landen

15
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Tabel 2: Consumptie van frisdrank, waters, siropen en sappen/nectares, per capita in liters, naar landen in Europa (Bron:
Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, 2016)

5. Economisch belang frisdrankensector
5.1. Bijdrage frisdrankensector aan de economie
De frisdrankindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie volgens de
FWS (Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen). In 2013 werd in
Nederland zo’n 2,3 miljard liter frisdrank, water, vruchtensap, nectaren en siroop
geproduceerd, waarvan ruim 470 miljoen liter voor de export. Daarnaast is volgens
de FWS de frisdrankensector een echte banenmotor. Bij de leden van de FWS zijn
3.700 mensen werkzaam; bij de toeleverende bedrijven, zoals producenten van
grondstoffen, halffabricaten en verpakkingen, media- en marketingbureaus en
leveranciers van andere relevante goederen en diensten, zijn dat er nog eens
ongeveer 8.500. De verkoop van dranken in de horeca en de retail levert heel veel
banen op: ruim 6.000 in de retail en maar liefst 70.000 in de horeca. Alles bij elkaar
zijn er in totaal ruim 88.000 mensen werkzaam in de drankenindustrie of daaraan
gerelateerde bedrijven (Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen,
2013).
Zoals te zien in tabel 3, bedroeg de waarde van de ingekochte goederen en diensten
in 2013 1.478 miljoen euro en die van de geïmporteerde eindproducten 357 miljoen
euro. De toegevoegde waarde was 764 miljoen euro, waardoor de productiewaarde
van de frisdranksector in 2013 in totaal 2.599 miljoen euro was. De belasting die in
2013 door de frisdranksector is afgedragen, is 193 miljoen euro vanuit de horeca en
133 miljoen vanuit de retail. Dit brengt de totale in 2013 door de sector betaalde
belasting op 333 miljoen euro. Dit betreft dan de verbruiksbelasting, de
vennootschapsbelasting, de verpakkingsbelasting, de inkomstenbelasting en de
sociale premies (Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen,
Economisch belang).
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Tabel 3. Enkele cijfers ter illustratie van het economisch belang van de frisdrankensector in
Nederland in 2015. (Bron: Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, zonder
jaartal).

Productiewaarde Frisdrankensector (in mln euro)
Ingekochte goederen en diensten
Geïmporteerde eindproducten
Toegevoegde waarde
Productiewaarde totaal
Werkgelegenheid Frisdrankensector (werknemers)
Direct
FWS
Indirect
Leveranciers
Horeca
Retail
Totaal

1.478
357
764
2.599

3.655
8.562
69.951
6.010
88.178

5.2. Accijns op dranken in Nederland
Nederland kent al een belasting op frisdranken, maar niet gerelateerd aan de
hoeveelheid suiker daarin. Op bepaalde producten en diensten wordt een indirecte
belasting geheven, accijns genoemd,
Hoe kan de prijs van water op het
naast de normale omzetbelasting.
station hoger zijn dan die van bier of
Accijns wordt een indirecte belasting
frisdrank?
genoemd omdat de consument het geld
aan de winkeliers betaalt en deze het
geld weer verplicht aan de overheid
afdragen.
Accijnzen worden door de overheid
geheven om het gebruik van goederen af
Bier of frisdrank bestaat immers ook
te remmen die bijvoorbeeld slecht voor
uit bronwater maar bevat ook andere
het milieu of de gezondheid zijn. In
veel duurdere ingrediënten.
Nederland is dit vooral op tabak,
brandstof en alcohol. Volgens de
Andres van der Maas
Europese richtlijnen moet accijnsheffing
dan ook beperkt blijven tot deze
producten. Nederland is het enige EU-land dat accijns heft op alcoholvrije dranken
zoals vruchten- en groentesappen, limonade en mineraalwater. Omdat dit in strijd is
18

met de Europese regelgeving heeft Nederland de naam accijns veranderd in
verbruiksbelasting. Waarom de overheid belasting heft op alcoholvrije dranken
wordt niet zo duidelijk gecommuniceerd en daarom lijkt de belangrijkste reden het
verhogen van de overheidsinkomsten.
Vanaf begin 2016 wordt er op elk van de onderstaande categorieën dranken een
tarief van € 8,83 per hectoliter (100 liter) berekend (Belastingdienst, 2016)

Belanghebbende partijen over een Suiker Taks
De Frisdrank sector
De directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen
Raymond Gianotten zei in het Algemeen Dagblad van 18-3-2016 (Klomp, 2016) dat
hij slecht te spreken is over het beleid in het Verenigd Koninkrijk. Hij snapt niet dat
alleen één sector eruit gelicht wordt. Het probleem wordt hiermee niet opgelost
omdat er in heel veel producten suiker zit. Deze eenzijdige maatregel kost de
frisdrankensector banen. In ‘EenVandaag’ van 17-3-2016 zei Gianotten dat de
frisdrankensector een gevarieerd aanbod brengt, ook frisdranken zonder suiker. Het
is aan de consument om een keuze te maken en die mag ook best genieten van
zoete dranken. Daarnaast zei hij dat er in Nederland een brede aanpak tegen
obesitas kent, die bestaat uit meer bewegen, verandering van leefstijl, promotie van
gezonde producten met minder of geen suiker. De branche heeft als doelstelling om
in 2020 het suikergehalte met 10% te verlagen. Gianotten vind dat er niet alleen
maar minder suiker in de producten van de frisdrankensector moeten komen. En bij
gebruik met mate is er niks verkeerd mee als je af en toe een glas Coca-Cola neemt.
(Zaalberg, 2016).

Het Diabetes Fonds
De directeur van het Diabetes Fonds, Hanneke Dessing, is wel voorstander van een
Sugar Tax. Mensen consumeren dagelijks 122 gram suiker, terwijl dat eigenlijk de
helft zou moeten zijn. Volgens haar speelt frisdrank daarin een grote rol. Van
frisdrank raak je niet snel vol, dus krijg je al heel snel veel suiker binnen. Ze ziet de
Sugar Tax als een onderdeel van een pakket aan maatregelen. Een ander voorbeeld
is dat water goedkoper gemaakt moet worden en je ook moet kijken naar het gehele
aanbod in de supermarkt.
Het gaat hier om de gezondheid van mensen. “We weten allemaal van de kleine
pakjes frisdrank voor kinderen waar enorme hoeveelheden suiker in zitten. Dan
spreek je over veel inname van suiker en daarmee dus van het risico op diabetes. We
willen toch graag dat kinderen gezond opgroeien, dan helpt het als ze minder suiker
krijgen” (Klomp, 2016)
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5.3. Belasting op suiker en vet in andere landen
5.3.1. Fat tax / Sugar Tax
Fat tax is een belasting die geheven wordt op producten die veel vet bevatten of –
zeer bijzonder - op individuen die overgewicht hebben. Dit laatste gebeurt in Japan.
Sugar Tax is vergelijkbaar, alleen wordt dan, zoals de naam al zegt, belasting geheven
op producten met veel suiker. Sugar Taks wordt vooral op frisdranken geheven. De
bedoeling van deze belasting is om ongezonde diëten te ontmoedigen en de kosten
voor gezondheidszorg te verminderen. Het idee erachter is om de consumptie van
ongezond eten waar obesitas en hartziekten aan verbonden zijn af te remmen.

Zoals blijkt uit tabel 4, wordt in veel landen al belasting geheven op suikerhoudende
producten, waaronder frisdranken.
Tabel 4: Voorbeelden van gezondheid-gerelateerde belastingen, naar land, jaar van
invoering en belastingpercentage (Bron: Mytton, 2012).
Country

Date

Foods taxed

Tax rate

Sugar sweetened drinks (in

1- 8%

introduced
US

Various

23 states)
Norway

1981

Sugar, chocolate, and sugary Variable
drinks

Samoa

1984

Soft drinks

0.40 tala/L (£0.11; €0.14 $0.18)

Australia

2000

Soft drinks, confectionary,

10%

biscuits, and bakery products
French

2002

Polynesia

Sweetened drinks,

60 franc/L (£0.41; €0.55; $0.66) for

confectionary, and ice cream

imported drinks

Fiji

2006

Soft drinks

5% on imported drinks

Nauru

2007

Sugar, confectionary,

30% import levy

carbonated drinks, cordial,
and flavoured milks
Finland

2011

Soft drinks and confectionary Soft drinks €0.075/L (£0.06; $0.10);
confectionary €0.75/kg

Hungary
Denmark

2011
2011

Foods high in sugar, fat, or

10 forint (£0.03; €0.04; $0.05) per

salt and sugary drinks

item

Products with more than

Kr16/kg (£1.76; €2.15; $2.84) of

2.3% of saturated fat: meat,

saturated fat

dairy products, animal fats,
and oils
France

2012

Drinks containing added
sugar or sweetener
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€0.72/L

5.3.2. Ervaringen in andere landen
5.3.2.1. Japan, Fat tax .

In 2008 heeft Japan om overgewicht te bestrijden een Fat tax ingesteld voor lokale
overheden en bedrijven. Daarbij wordt van inwoners resp. werknemers in de leeftijd
tussen 40 en 75 jaar hun middel opgemeten. Het doel is om overgewicht met
ongeveer 25% te verminderen. Lokale overheden en bedrijven die voor hun
bevolking of werknemers dit niet halen, krijgen geldboetes (Wang, 2008)
5.3.2.2. Denemarken, Fat tax .

Denemarken heeft in 2011 de fat tax geïntroduceerd door accijns te heffen op
producten die veel verzadigde vetten bevatten. Zo werd er accijns geheven op onder
andere melkproducten, olie, boter, margarine, vlees en andere producten die veel
dierlijke vetten bevatten. Het invoeren van de Fat tax had als uitkomst dat er 4.0%
minder verzadigd vet werd ingenomen. Er werden meer groenten geconsumeerd,
maar ook meer zout (behalve door jonge vrouwen). Volgens het gebruikte
rekenmodel werden er jaarlijks 123 levens mee gered. Uiteindelijk is eind 2012
besloten met deze belasting te stoppen omdat het niet het gewenste effect had. De
reden voor de afschaffing lag onder andere in het feit dat Denen de producten over
de grens gingen kopen, wat de werkgelegenheid in gevaar bracht. Daarnaast werd
de belasting die opgehaald werd via de fat tax niet gebruikt om de gezondheid van
de Denen te verbeteren (Smed et al, 2016).
5.3.2.3. Australië, Sugar Tax.

In Australië is onderzocht wat de gevolgen zijn van 20% Tax op ‘sugar-sweetened
beverages’ (SSBs) voor DALY’s, sterfte door obesitas-gerelateerde ziekten en voor
gezondheidkosten. De uitkomsten waren als volgt:
•

•
•
•

•

Door de veranderingen in lichaamsmassa dankzij de SSB Tax worden naar
schatting 112.000 DALY’s voor mannen en 56.000 DALY’s voor vrouwen
gewonnen.
De gezondheidskosten verminderen met 609 miljoen Australisch dollars.
De belasting voorkomt het optreden van nieuwe gevallen van type 2-diabetes
met ongeveer 800 per jaar.
Vijfentwintig jaar na het introduceren van de belasting zullen er 4400 minder
mensen last hebben van hart- en vaatziektes en zullen 1100 minder mensen
hoeven leven met de gevolgen van een hartaanval; 1606 extra mensen zullen
leven dankzij de belasting.
Dit alles op een bevolking met een omvang van 24 miljoen inwoners.

Er zal ook jaarlijks 400 miljoen Australische dollars extra belasting opgehaald
worden. Dit geld moet gebruikt worden om de gezondheid te verbeteren en om de
kosten van gezondheidszorg te verminderen (Veerman et al., 2016).
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5.3.2.4. Mexico, Sugar Tax.

Mexico haalde in 2013 de VS in: ze had op dat moment de dikste bevolking ter
wereld (Ringoot, 2013). Volgens het rapport van de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties lijdt 32,8 % van de Mexicaanse
bevolking aan obesitas. Als ook mildere vormen van overgewicht worden
meegerekend dan is 70% van de Mexicanen te zwaar. Bovendien lijdt 1 op de 6
Mexicanen aan diabetes, een ziekte waaraan jaarlijks 70.000 inwoners overlijden.
In september 2013 is door het Mexicaanse congres een wet aangenomen voor de
introductie van belastingen op frisdranken en voedsel met een hoge energiewaarde.
In deze wet wordt naast de gewone belasting 1 Mexicaanse peso per liter extra
belasting geheven (een prijsverhoging van gemiddeld 10%) op zuivel en frisdranken.
Colchero (Colchero et al., 2016) vergeleek de gegevens over voedselconsumptie van
50.000 Mexicanen uit representatieve groepen met verschillende
sociaaleconomische status voor en na de invoering van deze belasting. Als gevolg
van de belasting werd in de loop van 2014 gemiddeld 6% minder frisdrank verkocht
en in december 2014 zelfs 12% minder, zie figuur 9. Bij de bevolkingsgroep met een
lage sociaaleconomische status waren deze percentages hoger: gemiddeld kocht
deze bevolkingsgroep in de loop van 2014 9% minder frisdrank en in december
17,4% minder frisdrank dan voor de invoering van de belasting. Tegelijkertijd nam de
consumptie van suikerarme frisdranken (die niet belast werden) toe met 4%. Het
verschil komt vooral door een hoge stijging van de verkoop van bronwater. Een
andere gedragsstudie (Becker, 1988) laat zien dat het effect van een prijsverandering
van verslavende middelen, zoals tabak, alcohol en andere drugs, op lange termijn
groter is dan op korte termijn. De verandering in de reductie in verkoop van
frisdrank in 2014 laat dit fenomeen ook zien. Dit komt overeen met andere
vergelijkbare studies (Jensen, 2013). Een prijsverhoging van 10% veroorzaakt een
daling van tenminste 10% in de verkoop. Dit suggereert dat frisdranken prijselastisch
zijn, en dat relatief kleine belastingen al een verschil kunnen maken in de vraag. Als
een product prijselastisch is, betekent dit immers dat elke procent toename in prijs
leidt tot tenminste een procent afname in de vraag. Mexicaanse wetenschappers
raden minimaal 20% belasting aan om een significante reductie in de consumptie te
zien, met een significante invloed op de gezondheid.
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Figuur 9: Omvang verkoop van belaste (boven) en van niet belaste (onder) frisdranken in
Mexico in 2014, uitgedrukt in ml/persoon/dag (Colchero et al., 2016).

5.3.2.5. Frankrijk, Sugar Tax.

In Frankrijk is op 1 januari 2012 een Sugar Tax ingevoerd op gezoete dranken. Vooraf
is onderzoek gedaan naar de kenmerken van voor- en tegenstanders van de
invoering van de belasting (Julia, 2015).
Van de ondervraagden verwachtte 57,7% dat een belasting op gezoete dranken een
positief effect zal hebben op de gezondheid.
72.7% was alleen voorstander van een Sugar Tax op dranken, als het geld, dat ermee
zou worden opgehaald, gebruikt zou worden ter verbetering van de gezondheidszorg. Dit percentage was vergelijkbaar (71,5%) als gezond voedsel en gezonde
dranken goedkoper zouden worden. Ouderen en hoger opgeleiden waren positiever
gestemd over de invoering van een Sugar Tax dan jongeren en lager opgeleiden.
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Tabel 5. Opvattingen van een representatieve steekproef uit de Franse bevolking over de invoering van een belasting op suikerhoudende dranken in
Frankrijk (n min = 1951, n max = 1996). (Bron: Julia et al, 2015)

6. Onderzoek naar prijselasticiteit van frisdranken in Nederland
6.1. Inleiding
Een belasting op suikerhoudende frisdranken heeft als doel dat mensen zullen kiezen
voor gezondere (fris)dranken, dus (fris)dranken die geen suiker bevatten. Maar
hoeveel hoger moet de prijs van suikerhoudende dranken zijn, wil de Nederlandse
consument overgaan op het kopen van gezonde dranken? In het marktonderzoek is
een methode ontwikkeld om een verwachting te kunnen uitspreken over de
benodigde prijsverhoging, nl. de zogenaamde conjoint study. Bij een conjoint study
worden enquêtegegevens verzameld met als doel te bepalen hoe consumenten
verschillende kenmerken van producten waarderen, zoals bijv. de kenmerken prijs
en hoeveelheid calorieën van het product frisdranken.
In het kader van deze scriptie is een enquête gehouden onder scholieren, studenten
en ouders van jonge kinderen. En op de verzamelde gegevens is een conjoint analyse
toegepast. Daarover straks meer.
Eerst volgt hierna een beschrijving van een aantal relevante begrippen uit de
economie.

6.2. Relevante economische begrippen
6.2.1. Prijselasticiteit
Hoe belangrijk is de prijs van een product voor de beslissing van de consument om
een product te kopen? De prijselasticiteit van de vraag is een kwantitatieve maat om
de responsiviteit van aankoopbeslissingen te meten voor veranderingen in de prijs
(Frank, 2010). Ontbreekt in literatuurlijst In de economie wordt prijselasticiteit
gedefinieerd als de procentuele verandering in de hoeveelheid van de vraag bij 1%
verandering in de prijs (Frank, 2010). In formule:

є=

!" $
!# "

In deze formule geldt: є = de elasticiteit, P = de prijs van het product, Q = de
hoeveelheid product, Δ𝑄 = de verandering in de gevraagde hoeveelheid product die
optreedt als respons op een kleine verandering = ΔP in de prijs van het product. In
figuur 10 staat een schematische voorstelling van het begrip prijselasticiteit.
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Eenheid elastisch
Elastisch

-3

Onelastisch

-2

-1

0

Figuur 10. Schematische voorstelling van het begrip prijselasticiteit (є). (Bron: Frank, 2010, p.
112.)

Een elasticiteit van -1 betekent dat 1% verhoging van de prijs, 1% vermindering van
de gevraagde hoeveelheid product veroorzaakt en dus eenheid elastisch. In dat geval
blijft de omzet voor de producenten dus gelijk als ze hun prijs verhogen of verlagen,
omdat de vraag dan evenredig daalt of stijgt. De vraag naar een product in
verhouding tot de prijs is elastisch als de elasticiteit kleiner is dan -1. Dit betekent nl.
dat een verandering in de prijs een grotere verandering teweegbrengt in de vraag
naar het product dan op grond van evenredigheid verwacht mocht worden. M.a.w.:
als een producent in zo’n geval zijn prijs verhoogt, zal de consument zóveel minder
van het product kopen, dat per saldo de omzet zal dalen. De vraag naar een product
is relatief onelastisch als geldt -1 <є < 0. In dat geval is de verkoop van een product
dus minder gevoelig voor prijsverandering. Een producent kan in zo’n geval zijn prijs
verhogen; hij raakt wel enkele klanten kwijt, maar zal per saldo toch meer omzet
maken. Een voorbeeld van een relatief onelastisch product is kraanwater. Elk
huishouden heeft kraanwater nodig en dit is niet vervangbaar, dus ook als de
watermaatschappij de prijs verhoogt, zullen de huishoudens het nog steeds
aanschaffen.
Tabel 6: Voorbeelden van prijselasticiteit van verschillende goederen en diensten in de V.S.
eind vorige eeuw (Bron: Frank, 2010, p. 116.)
Goods or services

Price elasticity

Green peas

- 2.8

Air travel (vacation)

- 1.9

Frying chickens

- 1.8

Beer

- 1.2

Marijuana

- 1.0

Air travel ( nonvacation)

- 0.9

Shoes

- 0.7

Cigarettes

- 0.3

Theater, opera

- 0.2

Local thelephone calls

- 0.1

26

6.2.2. Substitutie-effect
Het substitutie-effect geeft de verandering aan van de vraag naar
substitutiegoederen die resulteert bij een verandering in de prijs (Frank, 2010, p. 96).
Dit betekent dat wanneer de prijs van bijv. roomboter stijgt, substitutiegoederen
zoals margarine aantrekkelijker worden om te kopen, omdat ze in verhouding nóg
goedkoper zijn geworden. Andersom geldt ook dat als de prijs van margarine stijgt,
het weer aantrekkelijker is om roomboter te halen omdat de verhouding tussen
beide kleiner is geworden. Het tegenovergestelde van substitutiegoederen zijn
complementaire goederen, hierbij kun je denken aan auto en benzine of koffie en
koffiemelk. Als de verkoop van auto’s stijgt dan zal er ook meer benzine gebruikt
worden.
Het substitutie effect wordt berekend door de kruislingse elasticiteit. Deze geeft aan
hoe de verhoudingen zijn tussen producten en of het substitutie of complementaire
goederen zijn. Als de kruislingse elasticiteit positief is dan zijn het substitutie
goederen en als hij negatief is dan zijn de goederen complementair.
6.2.3. Inkomenseffect
Een prijsverandering van een goed heeft invloed op de koopkracht van de
consument. Als de prijs van een product stijgt dan is er minder vraag naar een
product van normale kwaliteit, maar voor een product van inferieure kwaliteit geldt
juist het tegenovergestelde. De verandering in de gevraagde hoeveelheid dankzij de
verandering in koopkracht is het inkomenseffect van de prijsverandering (Frank,
2010, p. 101).

6.3. Enquête om de prijselasticiteit van frisdranken te onderzoeken
6.3.1. Opzet van het onderzoek
Van maart 2017 tot juni 2017 is een enquête gehouden onder scholieren, studenten
en ouders van jonge kinderen. De vragenlijst was te vinden op Google form. De link
naar de vragenlijst is via e-mail verspreid onder kennissen, familie en vrienden, die
de enquête bij scholen en in hun netwerk hebben uitgezet. De link naar de enquête
is ook op Facebook geplaatst.

De enquête kon door iedereen ingevuld worden die in een van de drie categorieën
viel, nl. scholier, student of ouder/opvoeder. De steekproef is een zogenaamde
convenience sample: de respondenten zijn mensen die gemakkelijk te bereiken zijn
voor de onderzoeker. Zij vormen niet per se een goede dat wil zeggen
gerandomiseerde afspiegeling van de onderzoekspopulatie en er kunnen op grond
van een convenience sample dus geen statistisch verantwoorde conclusies worden
getrokken voor de rest van de populatie . Niettemin wordt deze methode van
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steekproeftrekking vaak gebruikt om een eerste indruk te krijgen van een bepaald
onderwerp en dat is ook in deze studie het geval.
6.3.2. Opzet van de vragenlijsten
Via de link werd de respondenten gevraagd om een aantal achtergrondgegevens
over zichzelf in te vullen. Daarna werden er een paar meerkeuzevragen gesteld over
de consumptie van frisdrank en hoeveel men bereid was daarvoor te betalen. Aan
het eind was er een snel keuzelijst waarin zonder veel nadenken een keuze moest
worden gemaakt tussen steeds twee dranken. Deze dranken varieerden van
frisdrank met en zonder suiker tot water en chocomel. Door deze dranken steeds
een verschillende prijs mee te geven, kan onderzocht worden wat de voorkeur van
de consumenten is, en hoeveel geld ze ervoor over hebben. De vragenlijsten zijn te
vinden in bijlage 1.
6.3.3. Conjoint analysis
Met de resultaten van de enquête zal geprobeerd worden de elasticiteit van
frisdrank te onderzoeken. Daarnaast zal er gekeken worden welke kenmerken zoals
geslacht, opleidingsniveau en leeftijd van invloed zijn op het kopen van frisdrank, en
hoe makkelijk mensen voor een gezondere variant kiezen. Ook zal er geprobeerd
worden de kruislingse elasticiteit te berekenen aan de hand van een conjoint
analysis.

Een conjoint analysis is een statistische techniek die gebruikt wordt in marketing of
bij nieuwe productontwikkeling om te onderzoeken hoe mensen bepaalde
productkenmerken (attributen), zoals bijvoorbeeld prijs of aantal calorieën,
waarderen. Aan de respondenten wordt een aantal keuzemogelijkheden voorgelegd
die variëren in hoogte van de attributen zoals hierna in tabel 7.
De respondent kan dan zijn/haar preferentie aangeven of kiezen voor geen van de
producten. Dit wordt meerdere keren herhaald. D.m.v. een conjoint analyse kan dan
worden bepaald welke attributen de voorkeur hebben.
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Tabel 7: De vragen voor de conjoint-studie uit de enquête (eigen onderzoek).

6.4. Analyse en resultaten
6.4.1. Steekproefomvang en kenmerken van de respondenten
In totaal zijn 120 geldige reacties verzameld. Tabel 8 laat de achtergrondkenmerken
van de drie categorieën respondenten zien.
Tabel 8. Categorieën respondenten naar aantal, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (n =
120).

Categorieën
respondenten

Aantal
(n)

Geslacht
Gemiddelde Meest
voorkomende
man vrouw leeftijd
opleidingsniveau
9
8
14,2
Havo

Scholieren

17

Studenten

17

4

13

24,5

Ouders/opvoeders

89

38

48

Niet
gevraagd

HBO
Universitair

6.4.2. Beschrijving van de voorkeuren en antwoorden van de respondenten
Bij scholieren is te zien (zie tabel 9) dat hun bereidheid om meer te betalen vooral
afhangt van de leeftijd en opleiding. Of je een man of vrouw bent heeft bijna geen
invloed. Dit suggereert dat naarmate de scholieren mentaal meer ontwikkeld zijn, zij
ook eerder het belang zien om gezonder te drinken en al voor een klein prijsverschil
bereid zijn over te stappen. Van de scholieren zou 23% minder frisdrank kopen als er
1 euro belasting op zou komen. Op basis van de gegevens uit deze enquête lijkt het
erop dat de beste manier om scholieren gezondere frisdrank te laten consumeren is
door het prijsverschil tussen ‘suikervrij’ en ‘met suiker’ te vergroten. Dit kan gedaan
worden door op normale frisdranken een belasting te heffen of door gezonde
frisdranken te subsidiëren. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat
bij 85% van de ondervraagde scholieren de frisdrank door hun ouders wordt
gekocht. Het is dus vooral van belang dat de ouders door hun kinderen gehoord
worden.

Studenten kopen hun frisdrank vooral zelf, en dat doen ze meestal in een bar of café.
Net als bij de scholieren zijn bij hen opleiding en leeftijd de belangrijkste variabelen
voor de bereidheid om meer te betalen. Meer dan 80% van de ondervraagde
studenten is bereid om gezondere frisdranken te consumeren als deze 50 cent
goedkoper zijn dan hun ongezonde broertjes. Bij deze groep zou een kleine belasting
of subsidie daarom al grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit komt
waarschijnlijk vooral doordat studenten zelf niet veel te besteden hebben maar ook
omdat ze meer letten op hun gezondheid.
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Tabel 9. Antwoorden van de scholieren (n=17) en studenten (n=17). Rechte tellingen.
VRAGEN
1. Heb je de laatste
week suikerhoudende
frisdranken gedronken
(Cola, Sinas,
vruchtensap,
energydrank etc.
Groentesappen zijn
uitgesloten)
Scholieren
Studenten

Antwoordmogelijkheden
3-5
>=7

Totaal

Geen

1-2

5
3

4
8

2. Waar koop je
meestal de frisdrank?
Scholieren
Studenten

Werk

Bar/Café Op
school
0
1
9
1

3. Hoeveel betaal je
per blikje/flesje?

<
€1,00 €1,00 €2,00

Scholieren
Studenten

4
4

4. Hoeveel goedkoper
moeten suikervrije
frisdranken worden
om deze te gaan
kiezen?
Scholieren
Student

€0,25 €0,50

€0,75

> €1,00

€0,00

4
6

4
2

1
2

2
-

5. Hoeveel duurder
moeten
suikerhoudende
blikjes/flesjes worden
om er minder van te
gaan kopen?
Scholieren
Studenten

€0,25 €0,50

€0,75

> €1,00

€0,00

3
1

4
7

5
6

2
-

0
1

8
11

6
7

3
3

5
4

3
2
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-

17
17

In de
Thuis Niet
supermarkt
14
1
1
17
6
17

> €2,00 Ik koop
meestal
flessen van
meer dan 1
liter
0
3
2

6. Heb je deze meestal Ja
nee
zelf betaald?
Scholieren
1
15
Studenten
17
* g.a.= geen antwoord; nvt = niet van toepassing

g.a.*
nvt*

2

g.a.*
nvt*
1

17
17

17
17

17
17

17
17

Opvallend is (zie tabel 10) dat bijna de helft van de ouders/opvoeders nooit
frisdrank, bronwater of vruchtensap koopt. Als ze dan toch iets kopen is dat vooral
vruchtensap in kleine mate. Wanneer ouders/verzorgers iets kopen let maar 32% op
het aantal calorieën op het etiket en maar 8% op de gezondheid labels.
Tabel 10. Antwoorden van de ouders/opvoeders (n=89). Rechte tellingen.
VRAGEN
1. Kocht u de afgelopen
week frisdrank /
bronwater / vruchtensap
2. Let u daarbij op de
calorieën op het etiket?

Antwoordmogelijkheden
Ja
Nee
47
42

3. Als u bij Albert Heijn
koopt, let u dan op de
kleurcodering (labels) bij
de frisdranken?

Ja

Nee

4

17

Ja
15

Totaal
Soms
0
89

Nee Soms
22
10
Is me
niet
opgevallen
15

Koop
nooit bij
AH

Nvt

Totaal

11

42

89

6.4.3. Resultaten enquête m.b.t. prijselasticiteit
Uit de resultaten van de enquête is er een schatting gemaakt van de elasticiteit van
frisdrank in Nederland. Dit is gedaan door te kijken hoeveel duurder frisdrank zou
moeten worden voordat de respondenten er minder van zeggen te gaan kopen.
Hieronder is een voorbeeld van hoe de elasticiteit berekend is op basis van de
gegevens van één geënquêteerde. Deze gegevens zijn:

- De respondent koopt 1 tot 2 consumpties per week;
- Hij/zij betaalt tussen de 1 en 2 euro voor een consumptie;
- De consumptie moet € 0.75 duurder worden wil hij/zij er minder van kopen.
є=

!" $
!# "

Elasticiteit =
=

% verandering vraag
% verandering prijs

- 1 / 1.5
0.75 / 1.5

X

1.5
1.5

= - 1.333

In de enquête kon de respondent aangeven bij welke prijstoename hij minder zou
gaan consumeren. In de enquête is niet gevraagd hoevéél hij in dat geval minder zou
gaan consumeren. Daarom is voor de berekening van de elasticiteit aangenomen dat
hij in dat geval de helft minder zou nemen dan hij normaal zou doen. Een voorbeeld:
stel dat de respondent normaal 4 consumpties per week nam en aangaf dat bij een
stijging van € 0,50 op frisdrank hij er minder van zou consumeren. Dan is
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aangenomen dat hij na de prijsverhoging nog maar 2 consumpties zou nemen. Deze
aanname is voor alle geënquêteerden individueel gedaan en vervolgens is voor ieder
van hen volgens de formule hierboven de elasticiteit uitgerekend. De uitkomst is dan
de prijselasticiteit van frisdrank voor een individueel persoon. Al deze elasticiteiten
zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal respondenten. Hier kwam uit dat
de gemiddelde elasticiteit -1.03 is en dat betekent dus dat frisdrank prijselastisch is.
Een belasting heffen op frisdrank zal dus een positief effect hebben op het
verminderen van de consumptie ervan. Door een belasting te heffen van
bijvoorbeeld 20% zal de consumptie dalen met 20%.
6.4.4. De invloed van ‘’status’’, geslacht en opleiding op de keuze van suikervrije
frisdrank
In het laatste gedeelte van de enquête zijn 20 meerkeuzevragen gesteld om te onderzoeken
welke voorkeur de ondervraagde personen hebben wat betreft soorten frisdrank (gezond of
ongezond) en welke rol de hoogte van de prijs hierbij speelt. In de tabel hieronder is te zien
welke vragen zijn gesteld en hoeveel mensen, uitgedrukt in procenten, in elke vraag voor
een gezonde of ongezonde drank hebben gekozen of voor geen van beiden.
Tabel 11. De antwoorden van de respondenten op de 20 vragen met een keuze tussen
gezonde en ongezonde frisdrank, in procenten (N=119).
De keuze van een ongezonde frisdrank is aangegeven in rood, die van een gezonde
frisdrank in groen.
De keuzemogelijkheden bij de vragen 4 en 6 zijn beide gezond, maar verschillen in prijs en
soort frisdrank. De keuzemogelijkheden bij vraag 7 zijn beide ongezond, maar verschillen in
prijs en soort frisdrank.
Antwoorden (in %)
Vraag: Welk blikje/flesje zou jij kiezen?
(N=119)
Geen Keuze Keuze
van
A
B
beide
1 A) Cola/Fanta € 2,00 of B) Cola/Fanta Zero € 2,00
47
28
25
2 A) Cola/Fanta Zero €2,00 of B) Crystal Clear € 1,50
45
28
33
3 A) Cola/Fanta 33 cl €2,00 of B) Water 50 cl €1,00
27
19
54
4 A) Water 50 cl €1,00 of B) Cola/Fanta Zero €2,00
24
60
17
5 A) Crystal Clear 33 cl € 1,50 of B)Cola/Fanta 33 cl €2.00
41
29
29
6 A) Crystal Clear 33 cl € 1,50 of B) Cola/Sinas Zero 33 cl €
49
29
23
2,00
7 A) Chocomel 33 cl € 2.00 of B) Cola/Sinas 33 cl €2.00
45
33
22
8 A) Chocomel 33 cl €2,00 of B) Cola/Sinas zero 33 cl €2.00
48
33
19
9 A) Cola/Fanta €2,50 of B) Water 50 cl €1.00
25
16
59
10 A) Cola/Fanta €3.00 of B) Crystal-Clear €1.00
50
12
39
11 A) Blikje Cola/Fanta €2.50 of B) Cola/Fanta zero €2.00
50
18
32
12 A) Chocomel €3.00 of B) Water50cl €1.00
30
13
56
13 A) Chocomel €2.50 of B) Crystal Clear €1.00
41
20
39
14 A) Chocomel €3,00 of B) Cola/Fanta zero €2,00
51
23
26
15 A) Cola/Fanta zero €1,00 of B) Cola/Sinas €2,00
50
29
20
33

16
17
18
19
20

A) Blikje Cola/Fanta €2.00 B) flesje Water €0.50
A) Blikje Cola/Fanta €2.00 B) flesje Crystal Clear €1.00
A) Blikje Chocomel €2.00 B) flesje Water €0.50
A) Blikje Chocomel €2.00 B) flesje Crystal Clear €0.50
A) Blikje Chocomel €2.00 B) Cola/Fanta zero €1.00

19
37
20
32
45

15
24
18
24
25

66
39
61
45
31

Wat opvalt is dat bij veel vragen een groot deel van de respondenten voor het antwoord
‘geen van beide’ heeft gekozen. Dit zou uit gezondheidsoverwegingen kunnen zijn, maar het
kan ook te maken hebben met persoonlijke smaak of met de prijs.
Verder is er uit de antwoorden op te maken dat er veel vaker (13 van de 17 keer) voor de
gezonde frisdrankvariant is gekozen dan voor de ongezonde frisdrankvariant.
De bedoeling was oorspronkelijk om de antwoorden op deze 20 vragen te analyseren d.m.v.
een conjoint analyse. Dan zou ook de invloed van prijs kunnen worden nagegaan.
Uiteindelijk is afgezien van een conjoint analyse omdat de antwoordmogelijkheden in de
vragenlijst daarvoor achteraf niet toereikend waren. Dat betekent dat de invloed van prijs
niet apart kan worden nagegaan. We kunnen dus o.g.v. tabel 11 concluderen hoe de
verdeling is van de keuzes tussen gezonde en ongezonde frisdrank, maar we weten helaas
niet in hoeverre deze keuzes beïnvloed zijn door de in de vragen opgegeven prijsvarianten.
Hierna wordt nagegaan of scholieren en studenten andere keuzes maken dan
ouders/verzorgers, of mannen andere keuzes maken dan vrouwen en of keuzes afhankelijk
zijn van opleidingsniveau.
Om de mogelijke verschillen tussen deze groepen te analyseren, is eerst een schaal gemaakt
van de 17 vragen uit tabel 11, waarin het gaat om een keuze tussen een gezonde en een
ongezonde frisdrank. De vragen 4, 6 en 7 zijn weggelaten omdat daarin de keuze niet gaat
tussen ‘gezond’ en ‘ongezond’, maar tussen hogere en lagere prijzen.
Van de vragen 5 en 15 zijn de antwoordcategorieën ‘gezond’ en ‘ongezond’ gehercodeerd,
zodat ook voor deze twee vragen geldt dat keuzemogelijkheid A staat voor een ongezonde
keuze en keuzemogelijkheid B staat voor een gezonde keuze, net zoals voor de overige 15
vragen het geval is.
Vervolgens is voor elke respondent opgeteld hoe vaak ze op de 17 geselecteerde vragen
‘gezond’ (antwoordcategorie B) gekozen hebben. Daarbij zijn de keuzes ‘ongezond’ en ‘geen
van beide’ gelijkgeschakeld (= op nul gezet). De maximale score ‘Gezonde keuze’ per
respondent is dus 17, de minimale score is 0.
Op de totaalscore ‘Gezonde keuze’ zijn oneway analyses of variance uitgevoerd met als
onafhankelijke variabelen resp. status (scholier, student of ouder/verzorger),
opleidingsniveau (middelbaar, hoger beroeps of universitair geschoold) en geslacht (man,
vrouw).
Als het effect van de onafhankelijke variabele significant was, is een post hoc-test uitgevoerd
om te bepalen welke groepsgemiddelden significant van elkaar verschillen.

34

De resultaten staan in tabellen hieronder:
Tabel 12. Oneway variantieanalyse met ‘Status’ (scholier, student, ouder/verzorger) als
onafhankelijke variabele en ‘Gezonde keuze’ als afhankelijke variabele.
Onafhankelijke
N
Gemiddelde
Min. score
Max. score
variabele:
score op
‘Status’
‘Gezonde keuze’
Scholier
15
9,53a
0
16
Student
16
10,38a
5
16
b
Ouder/verzorger
87
5,56
0
17
Totaal
118
6,72
0
17
Effect van Status op ‘Gezonde keuze’ is significant: p<0.000, F=24,372.
a, b: scholieren (a) en studenten (a) verschillen significant van
ouders/verzorgers (p<0.05 volgens S-N-K; p< 0.005 volgens Scheffé).
Scholieren en studenten verschillen niet significant van elkaar.
Uit tabel 12 blijkt dat de groepen scholieren en studenten onderling niet significant van
elkaar verschillen in score op ‘Gezonde keuze’, maar wél allebei significant verschillen met
de groep ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers scoren opvallend lager op ‘Gezonde
keuze’ dan de scholieren en de studenten. Dit komt doordat ze een stuk vaker kiezen voor
geen van beide, dit betekent dus niet dat ze ongezonder frisdranken drinken maar andere
dingen nemen zoals thee en koffie.
Verder is opvallend dat de groepen scholieren en ouders/verzorgers in tabel 12 een
minimum score hebben van 0, dit betekent dat in die groepen er respondenten zijn geweest
die 0 gezonde keuzen hebben gemaakt. Dit komt waarschijnlijk omdat deze respondenten
nooit frisdranken kopen en dus vaak voor geen van ‘’beide hebben gekozen, niet omdat ze
alleen maar ongezonde keuzen maken’’.
Om dezelfde reden hebben ouders/verzorgers wellicht lagere gemiddelde score dan de
scholieren en de studenten.
Om grotere groepen met elkaar te vergelijken, zijn de 8 categorieën van opleidingsniveau
samengevoegd tot in totaal drie groepen. De eerst groep bestaat uit iedereen van wie de
hoogste afgeronde opleiding lager is dan HBO. De tweede groep bestaat uit mensen van wie
de hoogste afgronden opleiding HBO is, en de derde groep bestaat degenen die een hogere
opleiding dan HBO hebben afgrond.
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Tabel 13. Oneway variantieanalyse met ‘Opleidingsniveau’ als onafhankelijke variabele en
‘Gezonde keuze’ als afhankelijke variabele.
Onafhankelijke
N
Gemiddelde score
Min. score Max. score
variabele:
op ‘Gezonde keuze’
‘Opleidingsniveau’
< HBO
21
8,62
0
16
HBO
33
6,39
0
16
> HBO
64
6,27
0
17
Totaal
118
6,72
0
17
Effect van Opleidingsniveau op ‘Gezonde keuze’ is niet significant: p= 0,120
F=2,160 .
In tabel 13 is te zien dat de opleidingscategorieën wel verschillen in gemiddelde score op
‘Gezonde keuze’, met name dat mensen met een hoogst afgerond opleidingsniveau van
lager dan HBO gezonder scoren dan mensen met HBO of hoger, maar die verschillen zijn niet
significant.
Tabel 14. Oneway variantieanalyse met ‘Geslacht’ als onafhankelijke variabele en ‘Gezonde
keuze’ als afhankelijke variabele.
Onafhankelijke
N
Gemiddelde score
Min. score Max. score
variabele: Geslacht
op ‘Gezonde keuze’
Vrouw
69
7,03
0
16
Man
47
5,83
0
16
Totaal
116
6,54
0
16
Effect van Geslacht op ‘Gezonde keuze’ is niet significant: p=0.16, F=1,994.
Uit tabel 14 blijkt dat vrouwen gemiddeld hoger scoren op ‘Gezonde keuze’ dan mannen,
maar het verschil is niet significant.
Alles bij elkaar kan dus wat de groepen betreft geconcludeerd worden dat scholieren en
studenten anders kiezen dan ouders/verzorgers. Extra navraag bij een aantal respondenten
uit deze groepen bracht als mogelijke reden naar voren dat dit komt omdat
ouders/verzorgers vooral thee en koffie drinken en geen frisdrank consumeren, gezond of
ongezond.
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7. Conclusie en discussie
7.1. Conclusie
Deze scriptie is het verslag van een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek
naar belasting heffen op suiker in frisdranken.
De hoofdvraag van deze scriptie is: Wat zijn de te verwachten voor- en nadelen voor
Nederland van belastingheffing op suikerhoudende dranken?
De subvragen zijn:
1. Wat is de huidige situatie in Nederland met betrekking tot
1.1 De volksgezondheid voor zover gerelateerd aan het gebruik van suiker?
1.2 De omvang van de consumptie van frisdranken?
1.3 Het economisch belang van de frisdrankensector?
2. Wat zijn de ervaringen in andere landen met belastingheffing op suiker en/of vet?
3. Wat valt er op grond van die ervaringen te verwachten voor de invoering van een
Sugar Tax in Nederland?
4. Hoe hoog moet de belasting op suikerhoudende frisdranken worden (of: hoe
groot moet het prijsverschil tussen suikerhoudende frisdranken en gezonde
dranken worden) willen Nederlandse consumenten overgaan op het kopen van
gezonde dranken?
Hierna worden de subvragen één voor één beantwoord.
Ad 1.1. Het probleem van te veel suikergebruik is met name overgewicht en
obesitas.
Op grond van de bestudeerde literatuur kan geconcludeerd worden dat overgewicht
en obesitas een probleem is waar meer dan 40% van de bevolking in Nederland mee
te maken heeft en dat 30% matig overgewicht heeft en dat 10% van de bevolking
zelfs aan obesitas lijdt. Ook is duidelijk dat overgewicht en obesitas onder meer
leiden tot een hoger ziekteverzuim en een kortere levensduur.
Ad 1.2. Volgens de cijfers van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en
Sappen uit 2016 consumeert de Nederlander gemiddeld 86,4 liter frisdrank, 14,1 liter
sappen, 10,1 liter nectaren en 29,5 liter siroop. Dit is bij elkaar opgeteld 140,1 liter
per jaar en 0.38 liter per dag. Een blikje cola van 0.33 liter bevat gemiddeld 35 gram
suiker terwijl de aanbevolen hoeveelheid per dag voor een vrouw 90 gram is. Er valt
dus zeker gezondheidswinst te behalen als de consumptie van frisdranken die suiker
bevatten zou verminderen ten gunste van dranken die geen suiker bevatten.
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Ad 1.3. In de frisdrankensector zijn 3700 mensen werkzaam, in de toeleverende
bedrijven nog eens 8500. En een veelvoud daarvan is werkzaam in de retail en de
horeca. Maar alleen de eerstgenoemde aantallen zouden in hun werkgelegenheid
kunnen worden bedreigd als de consumptie van frisdranken zou afnemen. Aan de
andere kant valt te verwachten dat die afname zal worden gecompenseerd door een
toename van de consumptie van gezonde dranken. Want die zal leiden tot een
toename van werkgelegenheid in die sector.
Ad 2. Er zijn 11 landen gevonden waar al een belasting op suikerhoudende
producten, waaronder frisdranken, bestaat of heeft bestaan, of een belasting die
daarop lijkt, bijv. een fat tax. In een aantal daarvan is onderzoek gedaan naar het
effect.
In Denemarken leidde de fat tax niet tot het gewenste resultaat, omdat de inwoners
de belaste producten in de buurlanden gingen kopen. Om de markpositie van hun
eigen bedrijven te beschermen is er daarom besloten na twee jaar de Tax weer af te
schaffen (Smed et al, 2016).
Onderzoek in Australië laat zien dat bij een belasting van 20% al de
gezondheidskosten sterk dalen en minder gevallen met diabetes en/of hart- en
vaatziektes optreden. Daarnaast wordt er gemiddeld twee dagen op een
mensenleven aan DALY’s gewonnen (Veerman et al., 2016).
Het onderzoek in Mexico naar het effect van suikertax op frisdranken van Colchero
kwam tot de conclusie dat 10% prijsverhoging leidt tot minstens 10% vermindering
van de verkoop. Deze uitkomst suggereert dat frisdranken prijselastisch zijn en dat
relatief kleine belastingen al een verschil kunnen maken in de vraag. Mexicaanse
wetenschappers raden minimaal 20% belasting aan om een significante reductie in
de consumptie te zien, met een significante invloed op de gezondheid.
Ad 3. De conclusie is dat een suikerbelasting op frisdranken ertoe leidt dat de
consumptie iets verschuift in de richting van gezonde dranken. Uit de ervaringen van
andere landen blijkt dat er een belasting geheven moet worden van tenminste 20%
om optimaal te functioneren. Uit de gehouden enquête komen deze conclusies
overeen. Het verschil is alleen dat bij de onderzoeken zoals in Mexico de cijfers
gebaseerd zijn op de verkoopcijfers voor en na dat de belasting is geheven. Bij de
enquête is het antwoord gebaseerd op wat ze denken te gaan doen. Een belasting
werkt het beste als de Europese Unie en/of omringende landen de belasting op
frisdranken ook heffen of als de prijs daar duurder is dan in Nederland. Dan is het
niet mogelijk om de belasting te omzeilen en zal de marktpositie van Nederlandse
bedrijven niet verslechteren.
Ad 4. Tenslotte is voor deze scriptie een enquête gehouden onder scholieren,
studenten en ouders/opvoeders om na te gaan hoe groot het prijsverschil tussen
frisdranken en gezonde dranken moet zijn, willen consumenten frisdranken inruilen
voor gezonde dranken.
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De conclusie is dat frisdrank net elastisch is met een prijselasticiteit van -1.03 en dat
betekent dat een belasting, als die bijv. 20% is, ervoor zal zorgen dat consumenten
minimaal 20% minder frisdrank zullen kopen.
Voor jongeren kwam uit de enquête dat vergroting van het prijsverschil tussen
‘suikervrij’ en ‘frisdrank met suiker’ het beste effect zou hebben. 23% van de
jongeren zou gezondere dranken kopen bij een prijsverschil van 1 euro. Studenten
waren nog prijsgevoeliger dan jongeren, volgens de enquête: bij een verschil van 50
cent zou 80% al bereid zijn om gezondere frisdrank te consumeren. Mogelijk zijn de
studenten prijsgevoeliger dan de groep jongeren omdat zij de frisdrank zelf betalen.
Van de ouders/verzorgers koopt de helft bijna nooit frisdrank, vruchtensap of water,
dus heeft voor deze categorie consumenten een suikerbelasting minder zin. Vooral
het vergroten van het prijsverschil tussen gezonde en ongezonde frisdranken zou de
beste manier zijn om jongeren en studenten minder ongezonde frisdranken te laten
consumeren en zo van jongs af aan al gewend te laten raken aan gezonde dranken.
Als de vragenlijst met meer vragen was uitgebreid, zouden de antwoorden
duidelijker geweest zijn. Dit had wel als risico met zich mee gebracht dat minder
ondervraagden de volledige enquête zouden hebben ingevuld en/of dat ze deze
minder nauwkeurig zouden hebben voltooid. Maar de prijselasticiteit had dan voor
elke groep preciezer kunnen worden vastgesteld, met meer verklaringen.
Verder is gebruik gemaakt van een convenience steekproef. Dat betekent dat de
uitkomsten van de enquête niet zonder meer geldig zijn voor de gehele populatie.
Toch kunnen de resultaten wel een goede eerste indruk geven. De belangrijkste
conclusie die uit dit onderzoek naar voren komt is dat suiker heel ongezond is. Dit
zorgt voor veel problemen voor de gezondheid, en het is daarom belangrijk dat de
suikerinname op welke manier dan ook verminderd wordt.

7.2. Discussie
Achteraf gezien had de enquête met meer vragen moeten worden uitgebreid om alle
antwoorden die gezocht werden te kunnen beantwoorden. Verder had de
antwoordformulering bij sommige vragen beter in getallen of in een preciezer
antwoord gesteld kunnen worden. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd: ‘Hoeveel
duurder moeten suikerhoudende blikjes/flesjes worden om er minder van te gaan
kopen?’ Om de elasticiteit goed te kunnen uitrekenen, had de vraagformulering zo
moeten zijn dat er een specifiek getal uitgekomen was. Dit zou dan gebruikt kunnen
worden om de verandering in de consumptie te kunnen berekenen. Deze gegevens
zouden dan weer gebruikt kunnen worden om de elasticiteit precies te berekenen.
Nu is er bij gebrek aan een precies getal van uit gegaan dat de consument de helft
minder zou consumeren als hij bij een bepaald bedrag aangaf dat hij minder zou
consumeren. Maar het antwoord ‘minder consumeren’ zou natuurlijk ook kunnen
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beteken dat hij maar 1 consumptie minder zou nemen, of er juist helemaal mee zou
stoppen te drinken. Dat de consument de helft minder zal consumeren als hij zegt
minder te gaan drinken, lijkt wel het meest aannemelijk, omdat een consument bij
een hogere prijs niet gelijk helemaal zal stoppen met drinken, en als hij gewoon is
veel frisdrank te consumeren niet maar 1 consumptie minder zal nemen als hij zegt
minder te gaan drinken.
Een punt in de enquête waar een volgende keer beter op gelet kan worden is dat
vooral veel ouders en verzorgers de vragenlijst hebben ingevuld en naar verhouding
maar weinig jongeren en studenten. Hierdoor zijn sommige resultaten minder goed
verdeeld over de drie groepen. In het vervolg zouden, als blijkt dat bepaalde groepen
minder snel een enquête invullen, meer respondenten in die specifieke groepen
gezocht moeten worden, zodat het totaal aantal ingevulde enquêtes beter verdeeld
is over alle groepen.
Als laatste is er geprobeerd om een conjoint analyse toe te passen op de resultaten.
Dit bleek in de eerste poging niet mogelijk te zijn door de manier waarop de
antwoorden waren geformuleerd. Toch heb ik veel geleerd over hoe je die in het
vervolg wel zou kunnen toepassen.
Het belangrijkste wat ik uit dit onderzoek heb geleerd is dat suiker veel schadelijker
is voor de gezondheid dan ik van tevoren had gedacht. Vooral de hoeveelheid die
geconsumeerd wordt, en hoeveel suiker in allerlei producten zit, heeft mij wakker
geschud. Er moet goed nagedacht worden door alle betrokkenen hoe de totale
inname van suiker naar beneden gebracht kan worden. Hiervoor zijn verschillende
manieren mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door voor de producenten
strengere regels op te stellen voor het verminderen van suiker in hun producten. Een
andere manier is om mensen meer bewust te maken van de nadelen van suiker en
van hoeveel suiker er in allerlei producten zit en ze hierover al op jonge leeftijd te
informeren. Daarnaast is er, zoals in deze scriptie is onderzocht, de mogelijkheid om
een belasting te heffen op suiker om de consumptie te verminderen. Hopelijk kan dit
probleem met de juiste manieren op tijd worden aangepakt.
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