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Betreft: Internetconsultatie ‘Nieuwe aanpak productverbetering’  

 

Geachte heer Blokhuis, 

 

In de afgelopen maanden heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over een “Nieuwe aanpak 

productverbetering”. Die internetconsultatie is gericht op het gezonder maken van het 

productaanbod (voedsel) voor consumenten. Het gaat daarbij om het verlagen van de 

hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker in voedingsproducten. De intentie van het voorstel van 

het ministerie van VWS is om doelen voor 10 jaar vast te stellen. 

 

De recente ervaring met COVID-19 maakt duidelijk dat volksgezondheid een veel sterkere 

overheidssturing vereist en dat de overheid sterker moet sturen op een betere consumptie van 

gezond voedsel. Verder blijkt in deze crisis dat veel mensen met obesitas extra kwetsbaar zijn. 

Het aantal mensen met obesitas op de Intensive Care bedden is onevenredig hoog.  

Dat betekent dat bij de beleidsontwikkeling over gezond voedsel en productverbetering meer 

aandacht moet zijn voor recente ontwikkelingen in de voedingswetenschap over de oorzaken van 

obesitas. Dan blijkt met name dat ultraprocessed food (sterk bewerkt voedsel) een belangrijke 

oorzaak te zijn van overgewicht omdat dit soort voedsel leidt tot extra inname van calorieën. 

 

Het kan daarom niet zo zijn dat bij nieuw beleid voor productverbetering alleen gekeken wordt 

naar de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker in voedingsproducten. Ook koolhydraten, 

vezels en eiwitten dienen daarvan deel uit te maken. Wel wordt aangegeven dat nog naar vezels 

gekeken zal worden, maar wij vinden dat een brede integrale aanpak noodzakelijk is. 

 

Om het nog wat scherper te zeggen: Het gepresenteerde voorstel pretendeert een bijdrage te 

leveren aan productverbetering, terwijl de feitelijke bijdrage minimaal is. Mede door het 

vrijblijvende karakter en het ontbreken van harde instrumenten zoals een suikertax, vleestax e.d. 

Er worden verwachtingen gewekt die onvoldoende rekening houden met  recent 

wetenschappelijk onderzoek. Een aantal van die publicaties hebben wij in onze reactie op de 

consultatie aangegeven.  

 

Eiwitten en in welke mate die in voedingsproducten verwerkt worden, ontbreken in de nu 

gepresenteerd voorstellen, alhoewel het regeringsbeleid gericht is op een verschuiving van 

dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten in de consumptie.  

 

De Transitiecoalitie vindt dat gezond voedsel goedkoper moet worden en ongezond voedsel 

duurder. Door de externe kosten van gezondheidszorg te internaliseren in prijzen in de gehele 

keten, zullen producten met gezondheidswinst in prijs afnemen en de producten met een sterke 

impact op de zorg in prijs toenemen. 

 

In een bijlage hebben we onze reactie op de consultatie aangegeven. 



 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen om met u over bovenstaande een gesprek te hebben. Bij 

voorkeur voordat de beleidsontwikkeling is afgerond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Transitiecoalitie Voedsel 

Willem Lageweg 

Natascha Kooiman 

Joost de Jong 

 


