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Wetenschappelijke Advies Commissie Productverbetering 

 

Oordeel inzake Convenant herformulering vleeswaren 2013-2015, CBL/VNV 

Link oordeel WAC en vleeswaren 

 

Specifiek voor vleeswaren en zout 

 De WAC vindt de doelstelling van 10% gering en niet ambitieus (blz. 2). 

 WAC vindt in dit geval een reductie van 20% redelijk en 30% ambitieus (blz. 2). 

 Inschatting van de effecten: Het voorstel van 10% reductie in natrium zal slechts een beperkte 

bijdrage leveren aan de totale reductie in natrium inname (blz. 3). 

 De WAC is van oordeel dat de voorgestelde reductie in natrium in principe relatief gemakkelijk 

te realiseren is (blz. 3). 

 

Specifiek voor vleeswaren en verzadigd vet 

 Inschatting van de effecten: Het voorstel van 5% reductie in verzadigd vet in vleeswaren zal 

slechts een zeer beperkte bijdrage leveren aan de totale reductie van verzadigde vetzuren 

inname (blz. 4). 

 Een reductie van 5% is zeer gering en niet ambitieus (blz. 3).  

 De WAC is van oordeel dat de voorgestelde reductie in verzadigde vetzuren in principe 

(procesmatig) relatief gemakkelijk te realiseren is (blz. 4). 

 

Oordeel inzake Herzien Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in soep (CBL, FNLI, NVS) 

Link oordeel WAC en soepen 

 

Zout:  

 De wetenschappelijke adviescommissie ziet de doelstelling van deze ketenafspraak, rekening 

houdend met de periode van 2 jaar, als matig ambitieus. Er zal in de periode 2017-2020 nog 

verder gewerkt moeten worden aan de reductie van natrium in soepen wil het significant 

bijdragen aan de doelstellingen van het Akkoord (samenvatting). 

 De doelstelling is ambitieuzer dan in de vorige versie, maar draagt slechts in beperkte mate bij 

aan het behalen van de doelstelling van het Akkoord (blz. 3). 

 Er zijn geen technologische hindernissen (blz. 3). 

 

 

Oordeel inzake Voorstel ketenafspraak natriumgehalte in sauzen (CBL, FNLI, NVS) 

Link oordeel WAV en sauzen 

 

Sauzen & zout: 

 De WAC is van oordeel dat de voorgestelde reductie in natrium relatief gemakkelijk te 

realiseren is (samenvatting). 

 De WAC vindt het voorstel, binnen de gekozen subgroepen en binnen de gestelde termijn, 

matig ambitieus (blz. 3).  

 De WAC verwacht dat een dergelijke reductie bij slechts een deel van de sauzen, geen grote 

impact zal hebben op het gemiddelde van de totale groep van sauzen. Daarom beoordeelt de 

WAC de mate van reductie voor de gehele groep van sauzen als zwak. Bovendien zullen nadere 

stappen nodig zijn om het natriumgehalte in deze productgroep te verlagen om de doelstelling 
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van het Akkoord in 2020 te behalen. De WAC is van oordeel dat er in de groep geëmulgeerde 

sauzen nog zeker stappen gemaakt moet worden (samenvatting). 

 Het is duidelijk waarom de reductie wordt uitgevoerd bij 2 van de 7 subcategorieën, maar de 

WAC zet vraagtekens bij het uitsluiten van de overige categorieën, met name de geëmulgeerde 

sauzen, sojasauzen en oosterse maaltijdsauzen (blz. 2) 

 De WAC vindt het voorstel, binnen de gekozen subgroepen en binnen de gestelde termijn, 

matig ambitieus (blz. 3). 

 Daarom beoordeelt de WAC de mate van reductie voor de gehele groep van sauzen als zwak 

(blz. 3). 

 De WAC is het eens met de partijen dat er geen technologische hindernissen zijn voor verdere 

reductie (blz. 4). 

 

Sauzen en suiker 

 De insteek van het voorstel is reductie van natrium en de WAC vraagt zich af of er nog een 

apart voorstel komt voor suiker (zoals vermeld in het overzicht met afspraken per 

productgroep) (blz. 2). 
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