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Doel 
De wetenschappelijke adviescommissie productverbetering

1
 (WAC) geeft een objectief oordeel over 

de ketenafspraken die in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zijn gemaakt. 
De WAC beoordeelt de voortgang en relevantie van de afspraken in relatie tot de in het Akkoord 
gestelde ambities en ten aanzien van verbetering van het productaanbod voor zout, (verzadigd) vet en 
calorieën (suiker/vet). Daar waar concrete afspraken uitblijven of niet snel genoeg voorgelegd worden 
zal de WAC een advies geven.  
 

Samenstelling wetenschappelijke adviescommissie 
De wetenschappelijke adviescommissie (WAC) bestaat uit 7 leden die door het ministerie van VWS 
zijn benoemd. De leden van de adviescommissie hebben een wetenschappelijke achtergrond en 
hebben gezamenlijk een gedegen expertise op het terrein van voeding, levensmiddelentechnologie 
en/of gedragswetenschappen (consumentengedrag). Een deel van de commissieleden participeert 
ook in de wetenschappelijke adviescommissie van het IKB logo om goede afstemming te borgen.  
Lidmaatschap is op persoonlijke titel.  
De leden worden benoemd voor een periode van 6 jaar, gedurende de duur van het Akkoord (2020). 
De leden van de WAC zijn niet werkzaam bij eindproducenten of aanbieders die betrokken zijn bij 
productverbetering van levensmiddelen en zijn ook geen deelnemers van de stichting IKB.  
Het secretariaat wordt door het ministerie van VWS belegd bij het RIVM. 
De samenstelling van de WAC wordt op de website over verbetering van productsamenstelling 
gepubliceerd. 
 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leden WAC 
Alle leden van de WAC vullen een objectiviteitsverklaring in en verlenen openheid inzake mogelijk 
belangenverstrengeling en nevenactiviteiten. Elke 2 jaar worden deze vernieuwd of indien eerder bij 
wijzigingen in individuele beroepsmatige werkzaamheden of nevenactiviteiten. 
Uitsluitend de voorzitter zal namens de WAC spreken. De individuele leden communiceren niet met de 
media namens de WAC. Wanneer de media een van de leden benaderd in de hoedanigheid van 
zijn/haar WAC lidmaatschap dan wordt dit gemeld bij de voorzitter. 
Lidmaatschap eindigt wanneer: 

- een lid niet meer in de gelegenheid is om zitting te nemen, of er vanwege persoonlijke reden 
van afziet 

- deze rol niet meer onafhankelijk kan worden ingevuld vanwege andere betrekking 
De leden bewaken zelf hun onafhankelijkheid. 
Wanneer een commissielid van de WAC beroepsmatig betrokken is bij een voorstel dat in het kader 
van het convenant wordt ingediend, meldt hij dit aan de overige leden en voorzitter van de WAC. De 
voorzitter meldt dit aan de stuurgroep. In dit geval kan dit commissielid geen advies geven.  
De informatie die in het kader van het convenant aan de leden ter inzage komt is vertrouwelijk en mag 
niet worden gebruikt om andere partijen mee te bedienen.  
De leden van de WAC kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Deze is gebaseerd op 
de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 6 van het Reisbesluit binnenland. 
 

Taken WAC  
 De WAC toetst de door ketenwerkgroepen voorgestelde normen voor ketenbrede afspraken 

op inhoud, ambitieniveau en haalbaarheid. 

 Indien een keten voor een productcategorie niet of niet snel genoeg tot afspraken komt, stelt 
de commissie (op verzoek van de stuurgroep) maximumgehalten voor.  

 De WAC houdt overzicht op het geheel aan ketenbrede afspraken en verbindt het beoogde 
resultaten hiervan met de in het akkoord gestelde ambities. Zij zal hierover jaarlijk een advies 
uitbrengen aan de stuurgroep. 
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Werkwijze en proces 
 

 De WAC komt gemiddeld 4 keer per jaar bijeen, indien nodig worden extra bijeenkomsten 
gepland. De data van deze bijeenkomsten worden jaarlijks van tevoren vastgesteld. 

 De voorzitter roept op tot samenkomst van de adviescommissie en zit de vergadering voor. 

 De voorzitter van de WAC woont de vergadering van de stuurgroep van het Akkoord bij. Bij 
afwezigheid van de voorzitter mag de vice-voorzitter als waarnemer bij de vergadering van de 
stuurgroep aanwezig zijn. 

 Het secretariaat van de adviescommissie verzorgt de inhoudelijke voorbereiding van de 
vergaderingen, notuleert het eindoordeel en aanbevelingen.  

 Tussen de bijeenkomsten door zal de WAC via email en een web-based platvorm 
communiceren over de voortgang van haar taken. 

 De bijeenkomsten van de WAC zijn confidentieel. 

 De adviezen aan de stuurgroep worden gepubliceerd op de website van het Akkoord. 
 

 

Proces bij indiening van concept ketenafspraken 
 De door de partijen gemaakte ketenafspraken voor productcategorieën ten aanzien van 

maximale gehaltes voor zout, (verzadigd) vet en suiker en/of calorieën worden beschreven 
aan de hand van de door de WAC vastgestelde criteria (zie bijlage). 

 Deze criteria hebben betrekking op de relevantie en ambitie niveau en staan op de website 
Akkoord verbetering Productsamenstelling. 

 De partijen leveren tevens informatie aan over de samenstelling van de product(categorieën) 
nu en in de toekomst. 

 De partijen leveren de voorstellen voor ketenafspraken aan bij de Stuurgroep. 

 Na goedkeuring stuurt de Stuurgroep deze voorstellen voor ketenafspraken door aan de 
voorzitter van de WAC.  

 De voorzitter van de WAC stuurt deze vervolgens door aan de leden ter voorbereiding van de 
vergadering. 

 De WAC beoordeelt de ketenafspraken door gebruikmaking van de hierboven genoemde 
toetscriteria.  

 Het staat de WAC en het secretariaat vrij om vragen te stellen aan de bij de te toetsen 
voorstellen betrokken partijen. 

 De WAC formuleert het oordeel en advies via meerderheid van stemmen. Bij het staken van 
stemming is het voorstel verworpen. 

 De voorzitter van de WAC brengt haar advies uit aan de Stuurgroep. Het oordeel zal op 
transparante wijze en onderbouwd worden teruggekoppeld aan de stuurgroep. 

 Het advies van de WAC is zwaarwegend maar niet bindend. De stuurgroep besluit.  

 De goedgekeurde ketenafspraken zullen jaarlijks door de partijen zelf worden gepubliceerd op 
de website na accordering van de stuurgroep. 

 

Proces bij ongevraagd advies van de WAC 
 De WAC kan ongevraagd de stuurgroep adviseren als er sprake is van onvoldoende 

voortgang van de afspraken. 

 Ten behoeve hiervan stelt de WAC jaarlijks een beknopt werkplan op waarin doelen en 
prioriteiten worden benoemd. 

 Tijdens de WAC vergaderingen zullen de voorstellen voor ketenafspraken vergeleken worden 
met de doelen en prioriteiten van het Akkoord. Jaarlijks zal vastgesteld worden of afspraken 
voldoende ambitieus zijn om de doelstelling in 2020 te behalen. Indien een sector niet of, in 
verhouding tot de gestelde ambities, niet snel genoeg tot afspraken komt, stelt de WAC 
maximumgehaltes voor. Deze worden vervolgens ter consultatie aan de stuurgroep 
voorgelegd.  

 De stuurgroep stelt op basis van het advies van de WAC en de voorstellen van de 
werkgroepen de maximumgehaltes vast, bespreekt regelmatigde algemene voortgang van het 
Akkoord en informeert de minister. 

 De WAC zal zich committeren aan de nieuwe richtlijnen gezonde voeding die in 2015 door de 
Gezondheidsraad zullen worden aangeboden. 

 


