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- De WAC zal voortaan jaarlijks de totale set aan ingediende sectorbrede afspraken toetsen aan de 

ambities van het Akkoord. De werkwijze wordt komende maanden uitgewerkt. Het blijkt niet nodig 
het Instellingenbesluit van het ministerie van VWS en de Terms of Reference van het WAC te 
wijzigen vanwege deze nieuw aanpak. 

- De WAC-leden Peter de Kok en Hans van Trijp hebben hun lidmaatschap opgezegd. Indien uit de 
nieuw werkwijze blijkt dat expertise moet worden uitgebreid, zullen nieuwe WAC-leden worden 
benoemd. 

- Er zijn voor twee productgroepen voorstellen voor sectorbrede afspraken ingediend; salades (excl. 
maaltijdsalades) en sauzen. Deze voorstellen zijn niet door de WAC beoordeeld. 

- De productgroep salades (excl. maaltijdsalades) is onderverdeeld in aardappel- en pastahoudende 
salades, brood- en toastsalades, rauwkostsalades en tapenade. 

- Het zout- en suikergehalte in de productgroep salades wordt in anderhalf jaar gemiddeld met 5% 
gereduceerd. Bij brood- en toastsalades wordt deze reductie in twee stappen uitgevoerd, voor 
deze twee stappen wordt in totaal 3 jaar genomen. Per subcategorie zal een kwart tot 50% van de 
producten vanwege het vastgestelde maximum zout- en suikergehalte moeten worden aangepast. 

- De stuurgroep stelt de afspraak voor salades (excl. maaltijdsalades) vast. 
- In de productgroep sauzen wordt in 2 jaar in ketchup het suikergehalte met 10% gereduceerd en 

in knoflooksaus het zoutgehalte met 5%. Hiervoor moet resp. 27% en 37% van de producten 
worden aangepast aan de gesteld maximumnorm voor zout en suiker. 

- Begin 2019 zullen maximumnormen voor zout- en suikergehaltes in satésaus worden toegevoegd 
aan deze afspraak. 

- De stuurgroep stelt de afspraak voor sauzen vast en zal de aanvulling met zout- en suikerreductie 
in satésaus begin 2019 in een schriftelijke ronde behandelen. 

- Het werkplan voor 2019 omvat de activiteiten van FNLI, CBL, Veneca en KHN. In 2019 zullen 
sectorbrede afspraken worden opgesteld met zout- verzadigd vet- en/of suikerreductie in  
vleesvervangers, groenteconserven, Hollandse kant-en-klaarmaaltijden, zuiveldranken en –
toetjes, chips met smaken, pizza’s, jam en gehakt/gegaarde gehaktballen/gegaarde braadworst. 
Voor frisdranken zal een vervolgafspraak komen voor caloriereductie en voor de 
productcategorieën koek en banket, tussendoortjes, chocolade en suikerwerk worden afspraken 
opgesteld over aanpassing van portiegroottes. 

 
 


