
NIEUWS  
Consumentenbond: Levensmid-
delenakkoord is gatenkaas
Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling (AVP) 
gesloten. De Consumenten-
bond vindt het goed dat het 
akkoord zich richt op een 
ambitieus einddoel voor 
zoutreductie in 2020, maar mist 
concrete toezeggingen om dit 
te bereiken.

TEST Kruidenmixen bevatten 
ongekend veel zout
Uit onderzoek blijkt dat 
kruidenmixen voor kip, gehakt 
en vis vaak onverantwoord veel 
zout bevatten, soms wel 81%.

TEST Veel levensmiddelen nog 
onverminderd zout  
Van 90 producten die in eerdere 
onderzoeken als zoutste uit de 
test kwamen, blijkt er bij 40 nog 
niets verbeterd.

TEST Italiaanse kant- en -klaar 
maaltijden verre van picobello
Kant-en-klare pizza’s uit de 
supermarkt zijn vaak te zout en 
te vet en ook de lasagnes 
bevatten te veel ongezond 
verzadigd vet.

TEST Afvalrepen en shakes vaak 
suikerbommen
Maar liefst 23 van de 31 
maaltijdvervangers scoren lager 
dan een 6 voor de samenstel-
ling. Ze bevatten niet alleen veel 
suiker, maar vooral weinig 
vezels, eiwitten en gezonde 
vetten.

NIEUWS Zoutreductie door 
industrie blijft achter
De geconstateerde daling in 
zoutgehalte tussen 2011 en 2013 
lijkt zich niet voort te zetten in 
2014 en 2015, blijkt uit onderzoek 
van Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA).

TEST Flinke zoutreductie mogelijk 
in supermarktproducten
Uit onderzoek van de 
Consumentenbond blijkt dat er 
grote zoutverschillen zijn tussen 
gelijksoortige supermarktpro-
ducten. 

NIEUWS Stevigere aanpak op 
zout, verzadigd vet en suiker in 
voedings-
middelen nodig
Onderzoek RIVM en NVWA 
concludeert: Er zijn wat kleine 
verbeteringen in zoutgehalte, 
maar geen significante dalingen 
gemeten in verzadigd vet en 
suiker.

NIEUWS Oproep aan informateur 
voor aanpak bewerkte voedings-
middelen
De consumenten- en 
gezondheidsorganisaties 
concluderen dat de ambities 
van het AVP niet zullen worden 
waargemaakt met de huidige 
werkwijze. 

TEST Supermarkt erwtensoep 
vaak ongezond door zout en 
verzadigd vet
Van de 15 geteste varianten 
scoort meer dan de helft een 
onvoldoende op het zoutgehal-
te. 6 soepen krijgen een 
onvoldoende voor verzadigd 
vet.

NIEUWS Te kleine stappen in 
zout- en suikervermindering
Het RIVM constateert dat er nog 
steeds te veel suiker en zout in 
voeding zit en adviseert de 
overheid om stappen te nemen 
om daadwerkelijk voortgang te 
boeken op het gebied van 
productverbetering van 
voedingsmiddelen.

TEST Fabrikanten gebruiken veel 
meer suiker dan nodig
De Consumentenbond vindt dat 
veel fabrikanten een stuk 
minder scheutig kunnen zijn en 
dringt er bij de overheid op aan 
regie te nemen in het 
verminderen van suiker.

NIEUWS Consumenten willen minder suiker en zout in 
voedingsmiddelen
91% van de consumenten vindt het een goede zaak als 
fabrikanten minder suiker en zout aan verpakte voedingsmid-
delen toevoegen. Een groot deel van de consumenten geeft 
aan dat fabrikanten daarvan nu te veel gebruiken. Ruim 
driekwart wil dan ook dat fabrikanten worden verplicht om 
minder zout en suiker toe te voegen. 

NIEUWS Voorstellen nieuwe aanpak productverbetering gaan 
niet ver genoeg
De Consumentenbond vindt het positief dat het ministerie 
productverbetering niet langer overlaat aan de fabrikanten zelf. 
Maar de voorstellen die VWS nu op tafel heeft liggen, gaan niet 
ver genoeg. De doelen moeten ambitieuzer en er moet voor 
sterkere prikkels worden gekozen.

consumentenbond.nl/zout consumentenbond.nl/suiker

TEST Eiersalade
Er mag vanaf januari 2022 niet 
meer dan 1,4 gram zout in 100 
gram eiersalade zitten. Het is 
een begin, maar de Consumen-
tenbond vindt dat de sector de 
lat niet erg hoog legt.

TEST Zout in bouillonblokjes
Erg ambitieus zijn de 
AVP-afspraken niet: er mag in 
250 ml bouillon 2,2 gram zout 
zitten. Ondanks deze lage 
ambities blijken er in deze test 
maar liefst 16 (van de 49) 
producten te zijn die niet aan 
deze norm voldoen.

TEST Vegaburgers
De industrie heeft met de 
overheid afgesproken om het 
zoutgehalte te verlagen tot 
maximaal 1,53 gram per 100 
gram. Dat zet geen zoden  
aan de dijk.

TEST Veel suiker en zout in 
kant-en-klare satésaus
In 10 jaar tijd hebben  
fabrikanten teleurstellend 
weinig gedaan om hun 
producten minder zout te 
maken. Gemiddeld zit er in  
de producten 1,3 gram zout  
per 100 gram, net zo veel als  
in een eerdere test van de 
Consumentenbond in 2010. 
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Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2014-2020
Wie: overheid en levensmiddelenbranche

Doel: minder zout, verzadigd vet en calorieën (suiker) in producten 
Uitkomst: weinig resultaten in 7 jaar

Nieuwe aanpak productverbetering moet ambitieuzer
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