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Vragen uit de beoordeling van de wetenschappelijke 
adviescommissie bij ketenafspraak sauzen en antwoorden van de 
branches (cursief, d.d. 29 januari 2015)  

 
Komt er nog een voorstel voor suikerreductie (in werkplan stond afspraak voor 
zowel zout als suiker aangekondigd). 
 
We gaan eerst de aangekondigde stappen uitvoeren, daarna doen we een inventarisatie t.b.v. 

verdere verbetering. In het werkplan werd inderdaad de mogelijkheid geopperd om naar 

beide voedingsstoffen te kijken maar in overleg werd besloten om ons uitsluitend op zout te 

richten in deze fase. 

 

De WAC zet vraagtekens bij het uitsluiten van de overige categorieën (..dan de 2 
van de 7 waarvoor wel een norm is voorgesteld),  met name de geëmulgeerde 
sauzen, sojasauzen enoosterse maaltijdsauzen. 
 
 Geëmulgeerde sauzen worden (tot 2017) uitgesloten omdat deze voldoen aan het Vinkje. 

De WAC vindt de criteria van het Vinkje geen goed uitgangspunt als ijkpunt voor de 

keuze van te verbeteren productgroepen. (…) De WAC gaat daarom niet mee in de 

redenering dat doordat producten aan criteria van het Vinkje voldoen, deze niet in 

aanmerking hoeven te komen voor verbetering als gevolg van het Akkoord. 

De motivatie voor bedrijven om onder de norm van het Vinkje te gaan zitten is klein. De 

normen van het Vinkje worden gezien als high class standaard. Het heeft ons inziens meer 

zin om in te zetten op producten die nog niet aan deze standaard voldoen. De normen van 

het Vinkje worden zo vastgesteld dat in beginsel slechts een deel van een bepaalde markt 

aan de eisen kan voldoen. Bij het opstellen van een norm als onderdeel van het Akkoord is 

het de bedoeling dat alle producten daar binnen een bepaalde periode aan kunnen én 

gaan voldoen. Dat we hier het Vinkje wel als referentie gebruiken, is juist een gevolg van 

het feit dat alle producten in deze subcategorie al aan de eisen van dit vinkje voldoen. Ze 

voldoen dus aan een standaard die voor slechts een deel van de markt bereikbaar zou 

behoeven te zijn.  

 

 Het uitsluiten van sojasauzen brengt een sterke inperking met zich mee gezien de 

bijzonder hoge concentraties zout in deze producten. De WAC krijgt graag nadere 

informatie over de mate waarin deze subgroep bijdraagt aan de totale inname van zout. Op 

basis hiervan kan de WAC bepalen of voor deze categorie een apart voorstel gemaakt 

dient te worden. 

Uit de VCP cijfers blijkt dat natrium uit de productgroep condimenten en sauzen voor 

8,4% bijdraagt aan onze totale natriuminname. Sojasaus is een condiment. De groep 

condimenten maakt volgens de VCP 1,2% (8,4-7,2) uit van de dagelijkse natriuminname 

(bron VCP 2007-2010, tabel 2.1).  

 

 Oosterse maaltijdsauzen vormen een klein aandeel van het totaal. De WAC krijgt graag 

nadere informatie of deze subcategorie een groeiend segment is en over de mate waarin 

deze subgroep bijdraagt aan de totale inname van zout. Op basis hiervan kan de WAC 

bepalen of voor deze categorie een apart voorstel gemaakt dient te worden. 

Over de ontwikkeling van dit segment is geen informatie bekend. Uit de VCP cijfers blijkt 

dat natrium uit de productgroep condimenten en sauzen voor 8,4% bijdraagt aan onze 

totale  natriuminname. De bijdrage van maaltijdsauzen daarbinnen is niet gespecificeerd. 
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Het is waarschijnlijk een onderdeel van de ‘unclassified and other sauces’ die voor 3,9% 

bijdragen aan de gemiddelde natriuminname (bron VCP 2007-2010, tabel 2.1). Oosterse 

maaltijdsauzen staan overigens wel als vervolgstap op deze eerste ronde geagendeerd.  

 

In het voorstel staat dat er gekozen is voor varianten die ca. 80% van de omzet 
uitmaken. De WAC vindt het lastig in te schatten wat de impact is van de 20% die 
hier dan buiten valt. Het is de WAC niet duidelijk gemaakt hoe deze bijdragen aan 
de zoutinname, en zou daar graag nadere informatie over tegemoet zien. 
 

Dat weten wij ook niet. Voor ons was van belang dat 80% van de totale markt zou zijn 

afgedekt. 
 

Is de norm voor curry nu 0.75 (bijlage) of 0.81-0.79 (tekst)? In het laatste geval 
gaat het om 2 producten die aanpassing nodig hebben. Kan de verlaging van 0,81 
naar 0,79 niet in 1 stap? 
(mbt gestelde norm) De WAC adviseert na 18 maanden een peiling te doen en acties bij te 

stellen indien nodig. Reactie? 

 

Hier is sprake van een onjuiste weergave in de tekst. De juiste afspraak staat in de bijlage 

(totaaldocument). Dit betekent dat er na 18 maanden opnieuw zal worden gekeken of verdere 

reducties mogelijk of wenselijk zijn.  
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