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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS. 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie LNV en VWS, 

Met interesse hebben wij de eerste termijn van het Algemeen Overleg over Voedsel van 19 april jl. 
gevolgd. Wij zijn verheugd met de aandacht vanuit zowel Kamer als Kabinet voor het thema Voeding 
en Gezondheid. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over een aantal ontwikkelingen, wij vragen u die 
van adequate antwoorden te voorzien.  

Zowel de ministeries van LNV als VWS hebben de afgelopen jaren met (lokale) partners ingezet op 
het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen en volwassenen met programma’s als Jongeren 
op Gezond Gewicht (JOGG), Jong Leren Eten, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) en 
het EU Schoolfruitprogramma. Ondanks deze inzet: 

- Stijgt het aantal volwassenen met overgewicht en obesitas; 
- Stijgt het aantal mensen met leefstijl gebonden ziekten als diabetes mellitus type II; 
- Stijgt het aantal kinderen en volwassenen dat teveel suiker,  en zout eet; 
- Daalt de consumptie van groenten en fruit: afgelopen jaar is de consumptie van groenten en 

fruit met 3% gedaald. Maar liefst 97% van de volwassenen en 95% van de kinderen van 4-12 
jaar eet te weinig groenten, 80% eet te weinig fruit. 

Kortom: ondanks alle inzet van overheid en private sector en (lokale) partners om een gezonde 
leefstijl te stimuleren staan alle seinen op rood. De ambitie moet zijn deze ontwikkelingen te keren. 
Wij vragen u deze ambitie uit te spreken en u daarop vast te leggen. Resultaat kan bereikt worden 
door de vrijblijvendheid van het huidige beleid weg te nemen. Wij spreken u aan op uw  
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat kinderen en volwassenen zich massaal ziek 
blijven eten. Uiteraard door de consumptie van gezonde voeding thuis te stimuleren, maar juist ook 
door op meer plekken groenten en fruit aan te bieden, zoals op school en op het werk.  

1. Gezond eten op het werk moet de norm zijn 

Er zijn in het verleden terecht maatregelen genomen om roken op de werkplek te verbieden. Ook is 
er terecht strenge regelgeving ingesteld om werknemers fysiek en mentaal te beschermen. 
Tegelijkertijd wordt de overconsumptie van  suiker en zout op de werkplek nog wel gefaciliteerd. Het 
is gek dat we wel het hoofd van werknemers beschermen met een helm, maar niet het hart in de 
vorm van gezond eten. Gezonde voeding op de werkplek moet daarom de norm zijn.  

Wij zijn verheugd dat onder meer de ministeries van LNV en VWS het voortouw hebben genomen in 
het aanbod van duurzamer en gezonder voedsel door de inkoopvoorwaarden voor de Rijkscatering  
aan te passen. Dit is een goede, maar voorzichtige stap die navolging verdient.  

Daarom vragen wij u het volgende te doen: 

- Verbreed het goede voorbeeld van het Rijk naar de gehele (semi)publieke sector en betrek 
hierbij voedingsdeskundigen, zodat echt gezonde keuzes worden aangeboden. Op die 
manier worden niet duizenden maar miljoenen mensen bereikt; 

- Maak met werkgevers in de private sector soortgelijke afspraken over gezond eten op het 
werk, zodat ook daar meer groenten en fruit wordt gegeten; 

- Verken mogelijkheden om gezonde voeding vanuit de zorgplicht, die voorschrijft dat de 
veiligheid én gezondheid van werknemers beschermd moet worden, op te nemen in ARBO 
regelgeving. 



2 
 

2. Bijzondere inzet op kinderen 

Het is alarmerend dat 1 op de 7 kinderen met overgewicht kampt. Het is onacceptabel dat dit aantal 
verder stijgt. Kinderen en jongeren brengen een groot gedeelte van de dag verplicht op school door. 
Voor deze kinderen draagt de overheid een grote verantwoordelijkheid. Ook hier geldt dat 
weliswaar hoge eisen gesteld worden aan de fysieke veiligheid maar niet aan voeding: een tafel mag 
geen scherpe punt hebben maar er mag wel een snoepautomaat naast staan.  

Het goede nieuws is dat een kleine inzet veel effect zal hebben: als we er voor zorgen dat kinderen 
tussen 4 en 12 jaar dagelijks 50 gram groenten op school consumeren, zit een groot deel van hen 
volgens het Voedingscentrum op de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zoals omschreven in de Schijf 
van Vijf.  

De minister van LNV zet zich actief in om de consumptie van groenten en fruit op scholen te 
bevorderen via de Europese schoolfruitregeling. Complimenten hiervoor zijn op zijn plaats. 
Tegelijkertijd schiet de regeling tekort: het budget is ontoereikend waardoor op slechts een beperkt 
aantal scholen wekelijks aan iedere leerling 3 stuks groenten of fruit worden aangeboden voor een 
periode van 20 weken. Het feit dat slechts 2% van de groenten die kinderen eten, op school wordt 
geconsumeerd, laat zien dat met de huidige regeling onvoldoende resultaat wordt geboekt.  

Daarom vragen wij u het volgende te doen: 

- Verzorg minimaal 1 gezond eetmoment per dag op alle scholen in het primair onderwijs 
zodat kinderen 50 gram groenten en minimaal 1 stuk fruit eten; 

- Maak gezonde schoolkantines de norm voor alle scholen in het voortgezet onderwijs. Veel 
scholen doen dit al, er is dan ook geen goede reden waarom anderen achter zouden blijven.  

- Gebruik de opbrengst van de hogere BTW op groenten en fruit voor het  stimuleren van de 
consumptie van groenten en fruit op scholen.    

3. Onze vraag 

Wij vragen u minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis te verzoeken bovenstaande punten uit 
te werken in het Preventie Akkoord, de toekomstvisie op land- en tuinbouw en de respectievelijke 
begrotingen van LNV en VWS.  

Zowel minister Schouten als staatssecretaris Blokhuis hebben in hun brief en in de eerste termijn van 
het Algemeen Overleg aangegeven hun plannen nader uit te werken richting zomer en begroting.  
Het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit verdient hierin een prominente plek. Er is 
geen tijd te verliezen.  

 

Hoogachtend,  

 


