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Inleiding 
De WAC heeft een aanvulling op het voorstel ‘Zout en verzadigd vet in kant en 
klaar maaltijden’ ontvangen voor de subcategorie Oosterse maaltijden, maaltijden 
(meerdere componenten) met saus op basis van ketjap. De informatie die is 
toegevoegd hebben de indieners in een nieuwe versie van het voorstel (d.d. 12 
december 2016) groen gearceerd. In deze versie bleek niet de juiste lijst met 
producten te zijn opgenomen, waardoor op 9 januari een nieuwe versie is 
opgestuurd (inclusief de juiste lijsten voor de andere subcategorieën). In deze 
versie hebben de indieners op verzoek van de WAC tevens de titel van het 
voorstel aangepast zodat duidelijk is om welk type maaltijden het voorstel 
betrekking heeft.  
De WAC heeft uitsluitend die onderdelen beoordeeld waarin wijzigingen zijn 
aangebracht (1.1-1.4).  
  
De beoordeling 
Het gaat om een aanvulling met een subgroep bestaande uit 13 producten, 
waarvan 7 producten op basis van de nieuwe normen de samenstelling moeten 
aanpassen. Over een periode van drie jaar wordt het gemiddelde totale 
natriumgehalte van Oosterse kant en klaar maaltijden op basis van ketjap met 
10% verlaagd. Dit gebeurt in twee fasen: eerst een reductie van 5% in twee jaar 
en dan nogmaals 5% in het derde jaar. Daarbij hebben de indieners een extra 
jaar uitgetrokken om 10% reductie te behalen, net zoals bij de lasagnes. 
 
Het is goed dat deze extra producten zijn toegevoegd aan het eerder ingediende 
voorstel. Omdat dit om een relatief kleine toevoeging gaat aan deze subcategorie 
en er beperkte aanpassingen zijn, verandert er ook weinig aan het door de WAC  
eerder gegeven oordeel over de kant en klaar maaltijden. Samengevat komt het 
erop neer:  
 
De partijen hebben zowel de productgroep als de samenstelling goed beschreven, 
in lijn met het eerdere voorstel.  
De WAC ziet nog heel graag een voorstel voor de andere subcategorieën van kant 
en klaar maaltijden (salades, drievaksmaaltijden etc.), die nu nog niet in het 
voorstel zijn meegenomen.  
 
De WAC heeft de mate van reductie beoordeeld als weinig ambitieus: 

- Uitgaande van een maaltijd van 450 g leidt 5% reductie tot een verlaging 
van het zoutgehalte in één maaltijd gemiddeld van 4,0 g naar 3,8 g en 
10% reductie naar 3,6 g. Grotere stappen zonder grote consequenties 
zouden mogelijk moeten zijn. 
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 - In drie jaar tijd moeten 7 producten hun natriumgehalte aanpassen. 
Aangezien twee producten nu al vrijwel op de nieuwe norm na 5% 
reductie zitten, hoeven er slechts 3 producten te worden aangepast in 2 
jaar tijd. Dat is erg weinig. In het 3e jaar moeten er dan 4 volgen die 5-
10% naar beneden moeten.  

- De uitgangswaarden voor natrium in dit type maaltijden zijn hoog en er 
zijn geen technologische redenen voor deze hoge niveaus. 
 

Er wordt geen onderbouwing gegeven waarom een twee fasen aanpak nodig is en 
ook niet waarom geen grotere reductie wordt nagestreefd, daarom heeft de WAC 
de onderbouwing van de mate van reductie beoordeeld als zwak. 
 
De WAC denkt dat deze ketenafspraak, vanwege het lage ambitieniveau, maar 
voor een zeer beperkt deel bijdraagt aan de doelstelling van het Akkoord. De 
WAC vindt dit wel een belangrijke categorie, omdat er relatief veel zout in zit en 
waarmee met productherformulering relatief veel gezondheidswinst geboekt kan 
worden door het terugdringen van de inname van zout, zeker bij bepaalde 
groepen. De WAC vindt dat 10% reductie in 2 jaar mogelijk moet zijn en grotere 
stappen zonder grote consequenties voor smaak, houdbaarheid en productie 
daarna ook gemaakt kunnen worden.  
 
 


