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Convenant herformulering vleeswaren 2013-2015 

Partijen 

Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer J.H.G. Goebbels 

en 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.J.B. 
Jansen 

Overwegende dat: 

1. 	 Partijen het initiatief hebben genomen om door het herformuleren van vleeswaren een bijdrage 
te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid (verzadigde) vetten en zout (natrium) in 
vleeswaren . 

2. 	 Gegeven de samenhang tussen de beide nutriënten het voor de hand ligt om in dit initiatief voor 
zover mogelijk zowel verzadigde vetten als zout te betrekken. 

3. 	 De markt de bepalende factor is om dit initiatief tot een succes te maken en het naar de mening 
van partijen cruciaal is dat industrie en handel over dit onderwerp gezamenlijk tot heldere en 
transparante afspraken komen. 

4. 	 De herformulering geen negatieve invloed mag hebben op de bestaande temperatuurs- en 
houdbaarheidscondities (THT) en de voedselveiligheid van de betrokken producten. 

5. 	 De gewenste herformulering niet mag leiden tot het uitschakelen van de vrije mededinging, maar 
uitsluitend beoogt om vanwege een algemeen maatschappelijk belang nadere eisen te stellen 
aan de ingrediëntkeuze bij de productie van vleeswaren en dan met name aan de gehaltes van 
enkele specifieke voedingsstoffen. 

6. 	 Afspraken in dit verband van toepassing zijn op alle in de bijlage genoemde vleeswaren die via 
het Nederlandse supermarktkanaal worden verkocht, zowel geproduceerd onder merk als onder 
private label. 
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Spreken het volgende af 

Artikel 1 definities 

a) 	 Gekookte, enkelvoudige producten: dit betreft de producten gerookte/gekookte Casselerrib, 
(gegrilde) Achterham, Beenham, Schouderham, Kipfilet en gebraden Varkensfricandeau, Gegrilde 
ontbijtspek, Katenspek, Zeeuwspek, in alle varianten, verpakkings- en verschijningsvormen . 

b) 	 Gekookte samengestelde producten: dit betreft de producten Gebraden gehakt, Grillworst, 
Leverkaas/Berliner, Paté, Rookworst, Boterhamworst, Gekookte worst, Leverworst/hausmacher 
en Smeerleverworst, in alle varianten, verpakkings- en verschijningsvormen. 

c) 	 Rauwe samengestelde (snij)vleeswaren: dit betreft de producten Filet americain, Cervelaat, 
Salami, Snijworst, Boerenmetworst en Ossenworst,, in alle varianten, verpakkings- en 
verschijningsvormen met uitzondering van stuksartikelen en borrelvarianten. 

d) 	 Natrium: alle aanwezige natriumbronnen in het product te weten: van nature aanwezig, 
keukenzout, natrium lactaten, fosfaten, en natrium dat is toegevoegd in kruiden en 
hulpmiddelen/additieven. 

e) 	 Verzadigd vet: al het verzadigde vet in het product, zowel het natuurlijke als het tijdens de 
productie toegevoegde verzadigde vet. 

f) 	 Monitoringsprogramma productherformulering vleeswaren: het door partijen ontwikkelde 
programma dat de grondslag vormt van de '0-meting' die in de zomer van 2012 plaatsvond . 
Leveranciers van vleeswaren leveren hiervoor via de supermarktorganisaties gegevens aan over 
het berekende natriumgehalte en het berekende gehalte aan verzadigd vet (op basis van totaal 
vet, gerelateerd aan de verdeling verzadigd/ onverzadigd uit de NEVO tabel) in de door hen 
geproduceerde vleeswaren. 

Artikel 2 doelstelling 

Partijen zetten zich gezamenlijk in om de samenstelling van gekookte enkelvoudige, gekookte 
samengestelde en rauwe samengestelde vleeswaren te verbeteren. Verbetering vindt plaats door het 
gemiddelde natriumgehalte van producten binnen deze productgroepen met 10% te reduceren. 
Daarnaast zal het verzadigd vetgehalte van producten binnen de productgroep gekookte 
samengestelde vleeswaren met 5% gereduceerd worden. 

Artikel 3 maximum waarden nutriënten vleeswaren 

a) 	 Om de doelstellingen te realiseren hebben partijen maximumwaarden vastgesteld voor de 
hoeveelheid verzadigd vet in bepaalde vleeswaren die kunnen worden geleverd aan Nederlandse 
supermarktorganisaties. Deze maximum waarden zijn per product of productgroep vastgelegd in 
bijlage 1. 

b) 	 Tevens hebben partijen maximumwaarden vastgesteld voor de hoeveelheid natrium in bepaalde 
vleeswaren die kunnen worden geleverd aan Nederlandse supermarktorganisaties. Deze 
maximum waarden zijn per product of productgroep vastgelegd in bijlage 1. 

c) 	 Partijen treden jaarlijks met elkaar in overleg over een mogelijke aanpassing van de in bijlage 1 
genoemde vleeswaren en de daaraan gerelateerde maximum waarden voor de hoeveelheid 
verzadigd vet en/of natrium. 
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Artikel 4 herformulering vleeswaren 

a) 	 Leveranciers van vleeswaren onder eigen merk en/ of onder private label zullen in 2013 en 2014 
hun bestaande en nieuwe te ontwikkelen vleeswarenassortiment dusdanig herformuleren dat in 
juni 2014 70% van de producten bij retailers voldoet aan de normen zoals vastgesteld in bijlage 1. 
In 2015 voldoet 100% van de producten aan de maximale hoeveelheid natrium en/of verzadigd 
vet voor het betreffende artikel zoals genoemd in bijlage 1. 

b) 	 Leveranciers van de producten genoemd in bijlage 1 zullen de hoeveelheid verzadigd vet of de 
hoeveelheid natrium vanaf 1 juni 2013 niet verhogen, ook niet als deze reeds onder het in deze 
bijlage genoemde maximum ligt. 

Artikel 5 inkoop vleeswaren 

a) 	 Supermarktorganisaties zullen vanaf 1 juni 2013 in al hun communicatie naar leveranciers over 
de in bijlage 1 genoemde vleeswaren een duidelijke verwijzing maken naar de maximale 
hoeveelheid natrium en/of verzadigd vet voor het betreffende artikel en leveranciers van deze 
producten op te roepen hier uiterlijk per 1 juni 2015 aan te voldoen. 

b) 	 Supermarktorganisaties zullen na 1 januari 2015 geen vleeswaren meer laten produceren door 
leveranciers waarin de maximale hoeveelheid natrium en/of verzadigd vet hoger ligt dan de in 
bijlage 1 genoemde waarden. 

Artikel 6 ondersteunende activiteiten 

a) 	 Partijen zullen gedurende de looptijd van dit convenant nadere activiteiten ontwikkelen om 
bedrijven te ondersteunen in het proces van herformulering. Hierbij kan worden gedacht aan de 
organisatie van gerichte workshops, het delen van best practices en het (doen of laten) uitvoeren 
van nieuw onderzoek. 

b) 	 Partijen zullen per ondersteunende activiteit nadere afspraken maken over de verdeling van de 
kosten . 
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Artikel 7 communicatie 

a) 	 De projectgroep zal periodiek collectieve communicatie voorbereiden bestemd voor de leden 
van VNV en het CBL en betrokken stakeholders over de voortgang van het initiatief. Daarin zal 
ook aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen en best practices. 

b) 	 Zowel bij de formele ondertekening van het convenant als rond de periodieke tussenrapportages 
zal via een persbericht aandacht aan het convenant worden geschonken. Indien daar aanleiding 
toe bestaat, zal ook tussentijds contact worden gezocht met de media. 

Artikel 8 organisatie 

Partijen stellen samen een projectgroep in bestaande uit vertegenwoordigers van VNV en CBL. Deze 
projectgroep komt gedurende de looptijd van het convenant 2-4 keer bijeen om de uitvoering van 
het convenant te coördineren en zo nodig bij te sturen. 

Artikel 9 monitoring en evaluatie 

a) 	 Partijen zullen de voortgang tussentijds meten aan de hand van een speciaal voor dit doel 
ontwikkeld 'Monitoringsprogramma productherformulering vleeswaren'. In juni 2015 wordt een 
eindrapport opgesteld 

b) 	 Daarnaast wordt vanuit de projectgroep ook over de voortgang gerapporteerd richting het 
Netwerk Productherformulering waarin een groot aantal brancheorganisaties en het Ministerie 
van VWS zitting hebben. 

c) 	 Partijen treden tussentijds met elkaar in overleg als de uitvoering van de convenant of op de 
resultaten van de monitoring daar aanleiding toe geven . 

Artikel 10 planning 

Wat Wie Wanneer 
Ondertekening convenant allen juni 
Informeren leveranciers (leden) CBL juni 
Workshop 1 projectgroep oktober 
Tussenrapportage 2013 projectgroep juni 2014 
Workshop 2 projectgroep juni 2014 
Eindrapportage projectgroep juni 2015 
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Aldus getekend en overeengekomen op 24...t<lii\~e .:W.«~ 

o 	 e Nederlandse 

US rie (VNV) 


M.J.B. Jansen 
Voorzitter Directeur 
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Bijlage 1: overzicht maximum waarden per product of productgroep 

De doelstellingen richten zich op: 

1. 	 de reductie van het gemiddelde natrium gehalte in de productgroepen 'gekookt enkelvoudig' 
(uitgesplitst in 'gegrild ontbijtspek' en 'overige gekookte enkelvoudige vleeswaren'), 'gekookt 
samengesteld' en 'rauw samengesteld' (uitgesplitst in 'filet americain' en 'overige rauw 
samengestelde snijvleeswaren') met 10%. 

2. 	 de reductie van het verzadigd vet in de productgroep 'gekookt samengesteld' (uitgesplitst naar 
product) met 5%. 

3. 	 De producten en hun respectievelijke commerciële benamingen zijn in Bijlage 2 per 
productgroep nader uitgesplitst 

1. NATRIUM 
Product(groep) Maximum per 100 gram 

product 

Gekookte enkelvoudige vleeswaren 
maximum natriumgehalte: 
Gegrild ontbijtspek 1.120 mg 
Overige gekookte enkelvoudige vleeswaren 1.015 mg 

Gekookte samengestelde vleeswaren 
maximum natriumgehalte: 945 mg 

Rauw samengestelde vleeswaren 
maximum natriumgehalte: 
Filet americain 900 mg 
Overige rauw samengestelde (snij)vleeswaren 1.280 mg 

2. VERZADIGD VET 
Product 	 Maximum per 100 gram product 

1. Gebraden gehakt 	 9,75 g 

2. Grillworst 	 9,70 g 

3. Leverkaas/Berliner 	 11,10 g 

4. Paté 	 11,85 g 

5. Rookworst (m.u.v. mager) 	 10,55 g 
6. Boterhamworst 	 10,20 g 
7. Gekookte worst 	 10,80 g 
9. Leverworst/hausmacher 	 9,00 g 

10. Smeerleverworst 	 10,35 g 

NB: Het natrium- c.q. het verzadigd vetgehalte van producten die in de nulmeting in 2012 
onder de vastgestelde norm lagen, blijven minimaal gelijk. 
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