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De WAC heeft de stuurgroep laten weten dat er een structurele mismatch is als het gaat om de
verwachting en ambitieniveau van de leden van de WAC en de inhoud en kwaliteit van de
voorstellen voor sectorbrede afspraken voor productverbetering zoals die worden voorgelegd.
De WAC-leden kunnen hierdoor hun expertise onvoldoende inzetten ten behoeve van de
voortgang van het akkoord en hebben de stuurgroep laten weten nieuwe voorstellen voor
sectorbrede afspraken niet meer te zullen beoordelen.
De voorstellen voor sectorbrede afspraken zijn onderlinge afspraken van bedrijven voor
maximumnormen. In deze voorstellen worden de afbakening van (sub)productgroepen, de
keuze voor de te reduceren nutriënten, de grootte van de reductiestappen en de tijd die nodig
is om dit te bewerkstellingen niet wetenschappelijk onderbouwd. De voorgestelde reducties van
zout, suiker en verzadigd vet komen tot stand op basis van (technisch) hoogst haalbare
praktijken voor alle betrokken bedrijven, smaak is hierbij een belangrijk criterium om voor een
gehele productgroep een afspraak te maken. Het bedrijfsleven maakt praktische voorstellen.
De WAC-leden beoordelen de voorstellen vanuit hun wetenschappelijke expertise. Zij
verwachten meer uitleg en onderbouwing bij de voorstellen.
De WAC is ingesteld door de minister van VWS. De stuurgroep waardeert de inzet van de WAC,
maar ziet ook dat de huidige aanpak beperkte meerwaarde biedt voor de voortgang van het
Akkoord.
De stuurgroep heeft vervolgens gesproken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden
van de WAC in verhouding tot de bijdrage aan de voortgang van het Akkoord verbetering
productsamenstelling. Conclusie is dat gekeken wordt naar een praktische oplossing dat
aansluit bij de basis van het Akkoord en dat past bij de huidige situatie als het gaat om
sectorbrede afspraken.
Het voorstel is dat de WAC jaarlijks de totale set aan afspraken bekijkt en de impact ervan
nagaat. Dat nieuwe afspraken zullen worden ondersteund met inzet van experts van
WUR/WFBR en NIZO om tot meer duiding te komen bij de afbakening van productcategorieën,
keuze voor de te reduceren nutriënten, hoogte van reductiestappen en tijdsbestek voor de
uitvoering.
De opdrachtverlening aan de WAC-leden en de samenstelling van de WAC zal worden herzien.
Het format voor indiending van voorstellen voor sectorbrede afspraken zal worden aangepast.
De WAC-leden hebben aangegeven nieuwe voorstellen voor sectorbrede afspraken niet meer
op de huidige wijze te zullen beoordelen, terwijl op dit moment een nieuwe aanpak nog moet
worden uitgewerkt. De overgangsperiode zal zo kort mogelijk worden gehouden. Om de
voortgang niet te belemmeren zullen de voorstellen die nu worden ingediend rechtstreeks naar
de stuurgroep gaan. Bekeken wordt hoe achteraf een indruk van de impact ervan kan worden
gegeven door de WAC of andere experts.
Er zijn voor twee productgroepen voorstellen voor sectorbrede afspraken ingediend;
ontbijtgranen en smeerkaas
Vanwege de wijziging in aanpak van de WAC zijn de voorstellen voor sectorbrede afspraken
voor ontbijtgranen en smeerkaas niet door de WAC-leden beoordeeld. Het secretariaat van de
WAC heeft de voorstellen op hoofdlijnen bekeken en geeft aan dat het om hetzelfde
ambitieniveau gaat als eerder ingediende voorstellen.
In de productgroep ontbijtgranen, onderverdeeld in flakes (basis en specials), gepofte en
geëxtrudeerde producten en krokante muesli, zal in anderhalf jaar het suikergehalte worden
gereduceerd. In flakes en gepofte/geëxtrudeerde producten gebeurt dit met 10% en in
krokante muesli met bijna 13%. Het zoutgehalte wordt alleen in flakes gereduceerd, met
13,4%.
Productgroep smeerkaas is verdeeld in twee varianten; regulier en light/30+. Het
maximumniveau voor zout in reguliere smeerkaas en in light/30+ smeerkaas is zodanig gesteld
dat het gemiddelde zoutgehalte met 5,4% resp. 6,5% afneemt, hiervoor moet ongeveer 40%
resp. een derde van producten worden aangepast. Deze reductie wordt gerealiseerd in 3 jaar
(aug 2018 - aug 2021).
De stuurgroep besluit deze afspraken, ondanks dat de WAC deze niet heeft beoordeeld, vast te
stellen. Op de website zal een korte uitleg komen waarom er geen WAC-beoordeling is bij deze
afspraken.

