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Ruziënde Kamerleden complimenteren grote bedrijven

Food  
verkiezingsdebat

Als het debat over het veelbesproken the-

ma verduurzaming gaat, zegt VVD-Kamer-

lid René Leegte: “Ik weet eigenlijk niet pre-

cies wat met verduurzaming wordt 

bedoeld.” Tegenstrever Liesbeth van Tonge-

ren: “Dat weet de VVD vaker niet.” Het 

GroenLinks-Kamerlid hamert erop dat voor 

verduurzaming vier actoren nodig zijn: 

overheid, niet-gouvernementele organisa-

ties (ngo’s), consumenten en bedrijven. 

Leegte bestrijdt deze visie. Vooral uit de 

keten zelf moet het initiatief komen. Hij 

noemt de oprichting van het Marine Ste-

wardship Council door Unilever en de sa-

menwerking van Heineken met boeren uit 

het Groene Hart om gas uit mest te win-

nen. Van Tongeren: “De VVD zegt, de sec-

tor doet het zelf. Maar hoe zit het met het 

dan klimaat en hoe voed je die miljarden 

mensen?” GroenLinks dweept makkelijk 

met een angstbeeld, pareert Leegte. “Ga 

bij een bedrijf werken en kijk hoe moeilijk 

verduurzaming is.”

FNLI-debat
Links tegen rechts, overheidsingrijpen ver-

sus eigen verantwoordelijkheid en idealis-

nieuwe verkiezingen betekenen nieuwe kansen voor de  
voedingsmiddelenindustrie om haar standpunten kracht bij te 
zetten. aan de vooravond van de stembusgang op 12 september  
presenteerde de Federatie nederlandse Levensmiddelen  
industrie (FnLi) haar verkiezingsmanifest. de voedingsindustrie 
nodigde Kamerleden uit voor een debat over verduurzaming,  
europa en innovatie. “wetgeving is de laatste stap.”

hoe het er daadwerkelijk aan toegaat met 

verduurzaming.

Kinderreclame
De FNLI-bijeenkomst bood voor de Consu-

mentenbond een platform om zijn stok-

paardje te berijden: kinderreclame. Ver-

kleed als tekenfilmfiguren Tweety (gele 

kanariepiet) en Sylvester (kat) deelden ac-

tievoerders folder uit met de tekst: ‘Slik niet 

alles voor zoete koek!’ Bij het openslaan 

hiervan staat nog de toevoeging: fabrikan-

ten zijn allesbehalve ‘terughoudend’. De 

consumentenorganisatie verwijst daarmee 

naar reclames gericht op kinderen in de 

leeftijdsgroep 7-12 jaar. 

Sommige aanwezigen deden een beetje la-

cherig over de actie van de bond – “het le-

denaantal loopt zeker terug” – maar hun 

onderwerp kinderreclame kreeg ruim de 

aandacht tijdens het debat over het voe-

ding & gezondheid.

Wetgeving
CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot wond 

zich enorm op toen ze zag dat Haribo het 

programma ‘The Voice of Holland Kids’ 

sponsorde. De voedingsmiddelenindustrie 

onwaardig, redeneert ze. Ze krijgt bijval 

van D66, SP en GroenLinks. In zulke ge-

vallen zou wetgeving – een gruwel van de 

voedingsindustrie – kunnen helpen, vindt 

Bruins Slot. Om daarna gelijk te vervolgen 

dat ze overheidsingrijpen alleen als uiterste 

redmiddel ziet. “De eerste verantwoorde-

lijkheid ligt bij de consument zelf. Maar 

tisch tegenover pragmatisch: de tegenstel-

lingen tussen GroenLinks en VVD 

creëerden een prikkelend debat. De toe-

hoorders zittend op houten stoelen in een 

bedompt zaaltje in het Haagse café Dudok 

luisterden aandachtig naar wat de politici 

hadden te melden. Voor de eerste keer 

hield de FNLI een heuse verkiezingsavond 

op donderdag 17 augustus met als doel de 

standpunten van de voedingsmiddelenin-

dustrie onder de aandacht van de politiek 

te brengen. Kamerleden van CDA, PvdA, 

D66, SP, GroenLinks en VVD gingen de 

discussie met elkaar aan over door de FNLI 

vastgestelde thema’s: voeding & gezond-

heid, economie & ondernemen en ver-

duurzaming. 

De bezoekers van het FNLI-verkiezings- 

debat waren vooral nieuwsgierig wat de 

dames en heren politici te vertellen had-

den. Jos Glansbeek, aanwezig namens 

HAK, concludeerde dat de kennis over 

verduurzaming enige beschaving behoeft. 

“Duurzaamheid is geen verspilling in onze 

ogen. Bij ons wordt niet weggegooid”, is 

hij duidelijk. Glansbeek nodigt de Kamer-

leden graag uit in Giessen om te laten zien 
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FnLi-directeur philip den ouden, met het verkiezingsmanifest in zijn hand, weet zich omringd door Kamer-
leden. van links naar rechts: rené Leegte (vvd), hanke bruins slot (cda), philip den ouden, Liesbeth van 
tongeren (groenLinks), sharon gesthuizen (sp), Lea bouwmeester (pvda) en Kees verhoeven (d66).

meer voorlichting van de overheid is wel 

nodig.” Soms is het wel nodig consumen-

ten, en in het bijzonder kinderen, tegen 

zichzelf in bescherming te nemen, reageert 

discussiepartner Lea Bouwmeester van de 

PvdA. Hier ligt wel een verantwoordelijk-

heid voor de sector. “Verleid mensen tot 

een gezonde leefstijl.” Samen voorkomen 

dat mensen het verkeerde pad opgaan, 

daar ligt de sleutel, vult Bruins Slot aan.  

“Ik zie veel in samenwerking tussen de 

voedingsindustrie, zorgverzekeraars en on-

derwijs als het om gezonde voeding gaat.” 

Extra inspanningen zijn nodig om lagerop-

geleiden te bereiken. Die hebben behoefte 

aan een rolmodel. Het typetje Barbie uit 

de serie ‘Oh, Oh Cherso’ die zegt dat ro-

• Maurice de Jong •

Op donderdag 16 augustus presenteerde 
de FNLI het verkiezingsmanifest van de 
Nederlandse Levensmiddelen Industrie. 
Een greep uit de punten:
•  Handhaving lage btw-tarief van 6%. 

Geen discriminerende belastingen  
zoals de vleesbelasting.

•  Continuïteit in uitvoering topsector 
Agri&Food

•  Uitvoering Human Capital Agenda  

als onderdeel innovatiebeleid
•  Gelijk Europees speelveld door onder 

andere verdergaande harmonisatie 
interne EU-markt

•  Behoud zelfregulering op gebied 
reclame, productsamenstelling (zout)  
en duurzaamheid

•  Opstellen gedragscode voor ketenpart-
ners om oneerlijke handelspraktijken 
tegen te gaan

ken en drinken tijdens de zwangerschap 

slecht is, geeft Bruins Slot een voorbeeld. 

Preventie
Leegte verkondigt dat hij tegen iedere 

vorm van overheidsingrijpen is, ook als het 

om gezonde voeding gaat. Bouwmeester 

hekelt het wegkijken van de VVD. Veel 

mensen hebben simpelweg te weinig voe-

dingskennis en eten daarom slecht. De 

VVD’er krabbelt terug. “Misschien moet 

het onderwijs uitleggen wat gezond is.” 

Toehoorder Kees de Gooijer, directeur 

Food & Nutrition Delta: “Er lijkt iets te ont-

staan, we zijn het eens.” Hij vraagt zich 

dan ook af hoever partijen willen gaan om 

de voeding & gezondheid van consumen-

ten te verbeteren. Het CDA denkt aan het 

oprichten van een nationale preventieorga-

nisatie. “Het is aan het onderwijs en de 

zorg hoe dit op te pakken.” PvdA weet ook 

dat ‘preventie’ niet het meest sexy onder-

werp is, omdat het geen concrete resulta-

ten oplevert. “Maar een individueel pro-

bleem moet geen maatschappelijk 

probleem worden.”

Europa
De FNLI zag op tegen het debat over Euro-

pa. De toonzetting hierover is fel in Den 

Haag. Vooral de SP trekt van leer tegen 

Brussel. Gelukkig realiseerden de Kamerle-

den dat hun publiek bestond uit vertegen-

woordigers van de voedingsindustrie. Ver-

gaande harmonisatie van de Europese 

interne markt is voor de sector van belang 

voor de internationale concurrentiepositie 

en behoud van werkgelegenheid. SP-Ka-

merlid Sharon Gesthuizen is het hier deels 

mee eens: harmonisatie moet niet te snel 

gaan, maar voor bepaalde thema’s, zoals 

nanotechnologie, kan de EU veel goed 

doen. PvdA vindt verdere harmonisatie 

goed voor de werkgelegenheid, D66 ziet 

voordelen voor onderzoek en ontwikkeling 

in Nederland. Het CDA pleit voor meer ex-

port naar opkomende economieën buiten 

de EU. “Weg met belemmerende regels 

hiervoor”, vindt Bruins Slot. 

Ondanks de politieke retoriek valt de rela-

tieve eensgezindheid op. Na een knallend 

begin van het debat over verduurzaming 

matigen kemphanen Leegte en Van Tonge-

ren hun toon. “Er is niets simpel op te los-

sen. Maar het is wel een serieus pro-

bleem”, zegt de GroenLinks-politica. Ze 

geeft toe dat multinationals Heineken en 

Unilever een belangrijke rol spelen in het 

gevecht tegen klimaatverandering. En 

VVD’er Leegte erkent indirect de rol van 

ngo’s in verduurzaming. “Ik beschouw 

Wakker Dier als consument.” 

Verkiezingsprogramma Levensmiddelenindustrie

voor meer inFormatie 
over dit onderwerp


