
 

 

Afspraken stuurgroep Akkoord verbetering productsamenstelling 26 maart 2018  
 
- De WAC zal op basis van gegevens van het RIVM een toets uitvoeren over de impact en ambities 

van de totale set aan afspraken, daarnaast zal de WAC aangeven waar nog ‘witte vlekken’ liggen.  

Er worden twee toetsen uitgevoerd; één op basis van de afspraken tot 1 juli 2019 en één op basis 
van de afspraken tot en met 31 december 2020. 

- In de vorige vergadering is een eerste versie voor een afspraak over salades vastgesteld. Er 
ontbraken nog twee onderdelen; zout in humus en suiker in tapenade.  

- Het voorstel is om in humus een zoutreductie van 5% door te voeren, hiervoor moeten 27 van de 
67 producten worden aangepasten vóór 1 juli 2020. Voor tapenade wordt een suikerreductie van 
5% voorgesteld, hiervoor moeten 5 van de 16 producten worden aangepast vóór 1 juli 2020. 

- Deze afspraak is ook van belang voor catering en horeca, hier wordt een groot assortiment aan 
salades aangeboden. 

- De stuurgroep stelt de afspraak over salades vast. 

- Het voorstel voor suikerreductie in Jam wordt besproken. Jam is in de EU een beschermde 
aanduiding, in de EU-regelgeving is gesteld dat jam minimaal 60% suikers (oplosbare droge stof) 
moet bevatten. Lidstaten kunnen dit percentage verlagen op basis van een voetnoot in de EU-

regelgeving. In de Nederlandse Warenwet is op basis hiervan een percentage van 55% 
opgenomen. Met de afspraak willen de jambedrijven het suikergehalte in jam verlagen naar het 
minimum van 55%. Er wordt met deze afspraak geen maximumnorm vastgesteld, maar een 
streefpercentage. 

- De stuurgroep stelt de afspraak vast. 
- In de TK-brief over de voortgang van het Akkoord verbetering productsamenstelling eind 

december 2018, zijn de resultaten van de monitor 2018 uitgevoerd door het RIVM al 

meegenomen. Het RIVM zal binnenkort volledige rapportage van de monitor 2018 publiceren.  

 


