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Mw. mr. dr. C.E. de Jager*

De huidige Nederlandse Reclame Code als
zoethoudertje? Een ‘Reclamecode voor
suikerrijke producten’ gewenst

De Nederlandse Reclame Code regelt waaraan verantwoorde reclame in Nederland moet voldoen. In te-
genstelling tot alcoholhoudende dranken, is het maken van reclame voor suikerrijke producten niet geregeld
in de Nederlandse Reclame Code. Ook op Europees niveau wordt het maken van reclame voor suikerrijke
producten vrijwel niet gereguleerd. Daarentegen wordt reclame voor alcoholhoudende dranken wel gere-
guleerd, onder meer in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken in de Nederlandse Reclame Code.
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders en inwoners van vrijwel alle landen dagelijks meer suiker eten en
drinken dan het door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen maximum. Evenals een onverantwoorde
consumptie van alcoholhoudende drank, veroorzaakt ook een onverantwoorde consumptie van suiker
vele gezondheidsproblemen met gevolgen op individueel, nationaal en internationaal niveau. In de bijdrage
wordt daarom betoogd dat het niet gerechtvaardigd is dat er wel een Reclamecode voor alcoholhoudende
dranken bestaat, terwijl het adverteren voor suikerrijke producten niet aan regels gebonden is. In dat licht
wordt in de bijdrage voorgesteld om een ‘Reclamecode voor suikerrijke producten’ op te nemen in de Ne-
derlandse Reclame Code. Op basis van de voorschriften in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken
wordt tevens een voorzet gegeven voor de inhoud van de voorgestelde Reclamecode.

1. Inleiding

De Nederlandse Reclame Code (NRC) regelt waaraan
verantwoorde reclame in Nederland moet voldoen. De
NRC is door het bedrijfsleven opgesteld, in samenwer-
king met consumentenorganisaties en is dus zelfregule-
ring.1 De NRC bevat onder andere ‘algemene reclame-
voorschriften’ en reguleert ook de reclame voor een aantal
producten waarvan de onverantwoorde consumptie na-
delige gevolgen met zich kan brengen. Te denken valt
dan aan de regels voor het maken van reclame voor alco-
holhoudende dranken en tabaksproducten. Zo wordt het
maken van reclame voor alcoholhoudende dranken gere-
geld in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken
(RVA).2 Uit bestudering van de NRC blijkt dat een der-
gelijke reclamecode niet bestaat voor voedingsmiddelen
die rijk zijn aan suiker (hierna ook wel ‘suikerrijke pro-
ducten’). Bij het lezen van de 136 pagina’s tellende NRC
blijkt het woord ‘suiker’ niet eenmaal voor te komen.3

Omdat reclame een belangrijke rol speelt bij het kopen
van levensmiddelen4 roept dit de vraag op of het verschil
in regelgeving voor het maken van reclame voor alcohol-
houdende dranken (dat uitvoerig geregeld is in de NRC)

en het maken van reclame voor suikerrijke producten
(waarover geen regelgeving in de NRC bestaat) een ge-
rechtvaardigd verschil is. In paragraaf 2 zal allereerst uit-
eengezet worden dat de onverantwoorde consumptie van
suiker, evenals de onverantwoorde consumptie van alco-
hol, ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg kan heb-
ben. Onder overmatige suikerconsumptie wordt volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verstaan dat
een persoon meer dan 10% van de dagelijkse energie uit
‘vrije’ suikers5 haalt.6 Bij deze definitie zal in dit artikel
worden aangesloten. Er wordt gekozen voor een vergelij-
king van suikerrijke producten en alcoholhoudende
producten omdat, zoals uit paragraaf 2 zal blijken, de
consumptie van beide voedingsmiddelen vergelijkbare
gezondheidseffecten kan hebben. Daarbij is de aanteke-
ning op zijn plaats dat een min of meer vergelijkbare
uiteenzetting over producten met veel vetten, transvetzu-
ren, zout of natrium en tabaksproducten gemaakt zou
kunnen worden.7

In paragraaf 3 zal worden beschreven welke Europese en
nationale regelgeving van toepassing is op het maken van
reclame voor suikerrijke levensmiddelen en dranken.
Omdat de regelgeving ten aanzien van reclame voor sui-
kerrijke producten beperkt is, geeft paragraaf 4 een
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Zie over zelfregulering in de Nederlandse Reclame Code F. Vening, ‘Praktisch, snel en toegankelijk. Zelfregulering via de Stichting Re-
clame Code’, WW 2019, afl. 8 (online geraadpleegd via opmaat.sdu.nl).

1.

Iets soortgelijks geldt voor het maken van reclame voor tabaksproducten dat wordt geregeld in de Reclamecode voor Tabaksproducten.
Aangezien de voorschriften voor het maken van reclame voor alcoholhoudende dranken uitgebreider is, zal die code in dit artikel centraal
staan.

2.

Ter vergelijking: het woord alcohol komt 123 keer voor.3.
Zo blijkt uit onderzoek dat consumenten ongeveer driekwart van hun aankoopbeslissingen nemen in de supermarkt en juist dat is een
plek waar veel consumenten, door middel van voedselverpakkingen, in aanraking komen met reclame. Zie hierover POPAI, Mass Merchant

4.

Shopper Engagement Study, 2014, online raadpleegbaar via memberconnect.shopassociation.org/HigherLogic/System/DownloadDocu-
mentFile.ashx?DocumentFileKey=af210ce1-cdb1-d6fb-7306-8970cb321e60.
Suikers die worden toegevoegd tijdens de bereiding van voedingsmiddelen en van nature aanwezige suikers in vruchtensappen.5.
World Health Organisation, Guideline: Sugar intake for adults and children, Genève 2015, p. 4, who.int/mediacentre/news/relea-
ses/2015/sugar-guideline/en/ (hierna: WHO 2015).

6.

Echter, in verband met de beperkte omvang van dit artikel is ervoor gekozen om dit onderzoek speciaal toe te spitsen op suikerrijke
producten. Over de gezondheidseffecten van vetten, transvetzuren, zout of natrium, zie bijvoorbeeld: Q. Wang e.a., ‘Impact of

7.

Nonoptimal Intakes of Saturated, Polysaturated, and Trans Fat and Global Burdens of Coronary Heart Disease’, Journal of the American
Heart Association 2016, afl. 1: e002891; World Health Organisation, Countdown to 2023: WHO report on global trans fat elimination
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voorzet voor het opnemen van een te ontwikkelen code
voor suikerrijke producten in de Nederlandse Reclame
Code.8 Bij het ontwerpen van een dergelijke code kan
voor een groot deel9 aansluiting worden gezocht bij de
reeds bestaande Reclamecode voor Alcoholhoudende
Dranken. In paragraaf 5 volgt een afsluitende conclusie
die luidt dat gezien de nadelige gevolgen van overmatige
suikerconsumptie regulering van reclame voor dergelijke
producten gewenst is.

2. Gevolgen overmatige suikerconsumptie

Dat de onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende
drank problemen met zich kan brengen, zoals art. 1 van
de RVA vooropzet, is uiteraard juist.10 Zo zou onverant-
woorde alcoholconsumptie onder andere een rol spelen
in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, leveraandoe-
ningen en diverse soorten/vormen van kanker.11 Ook
speelt alcoholgebruik een indirecte12 rol bij het ontwikke-
len van het syndroom van Korsakov dat herkenbaar is
aan symptomen als geheugenverlies, moeite met tijd en
plaats en moeite om mensen te herkennen.13 Daarnaast
kan overmatig alcoholgebruik schade bij anderen veroor-
zaken. Veel alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan
leiden tot hersenbeschadigingen bij de ongeboren baby
en zelfs leiden tot het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
dat gekenmerkt wordt door schade aan de hersenen, licha-
melijke verschijnselen14 en disfunctioneren op sociaal,
emotioneel en cognitief gebied.15 Schade aan andere
mensen door onverantwoord alcoholgebruik kan ook
ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld geweld of een ver-
keersongeval.16

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook de onver-
antwoorde consumptie van suiker, evenals de onverant-
woorde consumptie van alcohol, ernstige problemen met
zich kan brengen. Zoals hierna zal blijken overlappen
deze problemen gedeeltelijk met de gevolgen van overma-
tige consumptie van alcohol (zoals hart- en vaatziekten,
diabetes type 2, mentale problemen en verslavende wer-
king), maar bestaan er ook verschillen (overmatige suiker-
consumptie veroorzaakt geen schade aan anderen door
bijvoorbeeld geweld, maar leidt wel vaak tot overgewicht
of obesitas).
In deze paragraaf zal eerst uiteengezet worden wat suiker
en een verantwoorde suikerconsumptie is (paragraaf 2.1).
Vervolgens volgt een beschrijving van de negatieve gevol-

gen van onverantwoorde suikerconsumptie (para-
graaf 2.2), voorafgegaan door een aantal kritische kantte-
keningen die geplaatst worden bij het reeds uitgevoerde
onderzoek op dit terrein (paragraaf 2.3).

2.1. Wat is suiker en wat is een verantwoorde
suikerconsumptie?

Suiker is een zoete stof en behoort tot de koolhydraten.
Koolhydraten kunnen worden opgedeeld in vier groepen,
namelijk monosachariden, disachariden, oligosachariden
en polysachariden.17 Monosachariden zijn enkelvoudige
suikers zoals glucose en fructose. Disachariden zijn twee
samengevoegde monosachariden. Voorbeelden hiervan
zijn lactose (melksuiker) en sucrose (‘kristalsuiker’). Zo
is de suiker in onze koffie of thee sucrose: een disacharide
bestaande uit glucose en fructose. De derde categorie
koolhydraten zijn de oligosachariden bestaande uit 3 tot
9 sachariden, zoals maltodextrine. Polysachariden bestaan
uit lange ketens van monosachariden. Een voorbeeld
hiervan is zetmeel. Zetmeel bestaat uit glucosemoleculen.
Een andere indeling van suikers zal aansluiten bij de
kennis van de meeste consumenten: geraffineerde suiker,
natuurlijke suiker en van nature aanwezige suiker.18 Ge-
raffineerde suiker is suiker die in de fabriek is gezuiverd,
zoals kristalsuiker, rietsuiker, basterdsuiker en druiven-
suiker. Zo wordt het sap van de suikerbiet tijdens het
zuiveringsproces ontdaan van verschillende stoffen tot
er witte suiker overblijft. Door het zuiveringsproces bevat
geraffineerde suiker geen nuttige voedingsstoffen meer
zoals vezels, vitaminen en mineralen. Natuurlijke suikers
zijn suikers die niet geraffineerd zijn, zoals palmsuiker,
kokosbloesemsuiker, ahornsiroop en honing. Daarnaast
bestaan er zogeheten van nature aanwezige suikers die
van nature aanwezig zijn in producten als groente, fruit
en zuivelproducten. Ook bestaan er nog zogeheten
zoetstoffen. Dit is geen suiker, maar een suikervervanger.
Zoetstoffen geven voedingsmiddelen een zoete smaak,
maar bevatten minder of geen calorieën. Ze komen onder
andere voor in light-producten. In dit artikel gaat het
over alle soorten suikers, dus niet over zoetstoffen.
Suiker heeft naast het functioneren als smaakmaker diver-
se andere functies, namelijk als vulmiddel, conserveermid-
del, gelvormer, structuurmiddel, stabilisator en kleurmid-
del.19 Zo zorgt suiker ervoor dat koekjes een goede
structuur hebben en dat jam beter geconserveerd is. In
ons lichaam wordt de fructose uit suiker door de lever

2019, Genève: 2019, p. 1-2; World Health Organisation, Guideline: Sodium intake for adults and children, Genève 2012 (met name p. 11-
17).
Dit geldt op min of meer vergelijkbare wijze overigens ook voor producten met veel vetten, transvetzuren, zout of natrium. In verband
met de beperkte omvang van een artikel is ervoor gekozen om dit artikel speciaal toe te spitsen op suikerrijke voedingsmiddelen en
dranken.

8.

Namelijk voor zover de voedingsmiddelen vergelijkbare gezondheidseffecten kunnen hebben.9.
WHO, Global status report on alcohol and health, Genève 2018 (online): who.int/publications-detail/global-status-report-on-alcohol-
and-health-2018 (laatstelijk geraadpleegd op 18 juni 2020).

10.

Idem, p. 3-13.11.
De directe oorzaak is namelijk een ernstig tekort aan vitamine B1 door langdurig slecht eten of stoppen met eten, wat een gevolg kan
zijn van onverantwoord alcoholgebruik gedurende een langere tijd.

12.

J.W. Kalat, Biological Psychology, Boston: Cengage 2019, p. 390.13.
Zoals kleine oogspleetjes, een afgeplat philtrum (het neusgootje tussen neus en lippen) en een dunne bovenlip.14.
WHO, Global status report on alcohol and health, Genève 2018, p. 72.15.
WHO, Global status report on alcohol and health, Genève 2018, p. 12-13.16.
R. McFadden, Farmacologie, Amsterdam: Pearson Education 2011, p. 14-16 (Nederlandse bew. J. Hollander). Zie eveneens de website
van het Voedingscentrum: voedingscentrum.nl/encyclopedie/koolhydraten.aspx.

17.

Informatie afkomstig van de website van het diabetesfonds.18.
Zie hierover bijvoorbeeld C. Grit, ‘Suikers onder de RCC-loep’, WW 2019, afl. 2, geraadpleegd via opmaat.sdu.nl.19.
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verwerkt. Het hormoon insuline in het bloed zorgt ervoor
dat de glucose in de weefsels terechtkomt als energie voor
het lichaam.20 Met andere woorden: suiker vervult voor
onze voeding een nuttige functie en is bovendien niet per
definitie slecht voor het lichaam. Echter, een te hoge sui-
kerinname kan wel slecht zijn voor het lichaam.
Wat een te hoge suikerinname is, werd in 2015 vastgesteld
door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dat
jaar publiceerde de WHO namelijk een richtlijn ‘Suiker-
inname voor volwassenen en kinderen’.21 Hierin wordt
aanbevolen om maximaal 10% van de dagelijkse energie
uit ‘vrije’ suikers te halen. De WHO adviseert zelfs beper-
king tot 5% voor extra gezondheidsvoordelen. Vrije
suikers zijn suikers die toegevoegd worden tijdens de
bereiding van voedingsmiddelen (bijvoorbeeld honing of
glucosestroop) en suikers die van nature aanwezig zijn
in vruchtensappen. Suikers die van nature aanwezig zijn
in vers fruit, groente en melk zijn geen vrije suikers en
vallen dus niet onder de richtlijn omdat deze producten
zouden passen binnen een gezond voedingspatroon. De
richtlijn komt neer op ongeveer 50 gram per dag, ofwel
12½ suikerklontje (4 gram) voor een volwassen vrouw.
Voor een volwassen man is dit 60 gram. Kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 8 jaar mogen op basis van het
advies ongeveer 35 gram vrije suiker (9 suikerklontjes)
consumeren en kinderen van 9 tot en met 12 jaar ongeveer
51 gram suiker per dag (13 suikerklontjes). Uit in 2018
uitgevoerd onderzoek blijkt echter dat Nederlanders ge-
middeld 30 suikerklontjes per dag consumeren.22 Dat is
aanzienlijk meer dan de door de WHO aanbevolen dage-
lijkse maximumhoeveelheid. Een dergelijk patroon van
een te hoge suikerinname is eveneens terug te zien op
Europees en internationaal niveau.23 Dit geldt eveneens
voor de suikerconsumptie van kinderen in Europa.24

2.2. Gezondheidseffecten van overmatige
suikerconsumptie: kanttekeningen bij uitgevoerde
onderzoeken

Voordat de gezondheidseffecten van overmatige suiker-
consumptie uiteengezet worden, is het van belang om
een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek
dat op dit terrein is uitgevoerd. In de eerste plaats is het
opvallend dat de resultaten van diverse onderzoeken el-
kaar soms tegenspreken. Een mogelijke verklaring hier-
voor zijn gebrekkige onderzoeksdesigns25, verschillende

manieren om inname van voedingsmiddelen te meten en
verschillende definities van ‘suiker’.26 Een tweede verkla-
ring is dat onderzoek naar de invloed van suiker op de
fysieke en mentale gezondheid regelmatig wordt gefinan-
cierd door de levensmiddelenindustrie.27 Dergelijke on-
derzoeken zorgen mogelijk voor een vertekening van de
wetenschappelijke literatuur.
Daarnaast is het van belang om op te merken dat de resul-
taten van de onderzoeken uiteraard niet altijd gegenerali-
seerd kunnen worden naar alle mensen. Hiervoor bestaan
in hoofdzaak twee redenen. In de eerste plaats verschillen
alle mensen lichamelijk van elkaar waardoor de invloed
van suiker op iedere persoon anders kan zijn.28 Daarnaast
spelen er vele factoren een rol bij het ontstaan van gezond-
heidsklachten. Hoewel het voedingspatroon een grote
rol zou spelen bij het ontstaan van allerlei lichamelijke
ziektes zou naast suikerinname onder andere ook het
gehele voedingspatroon en bijvoorbeeld, de lichamelijke
activiteit, de leefomgeving, levensgebeurtenissen en zelfs
sociale contacten een belangrijke rol kunnen spelen.29

Daarom is er bij de hiernavolgende beschrijving van ge-
zondheidseffecten sprake van een correlatie en niet van
causaal verband.
Vanwege deze serieuze beperkingen van het uitgevoerde
empirische onderzoek, is ervoor gekozen om voor de
beschrijving van de gezondheidsgevolgen van suikerinna-
me gebruik te maken van meta-analyses waarin een aantal
onderzoeken gecombineerd en geanalyseerd wordt. Er
zal derhalve naar een beperkt aantal bronnen worden
verwezen omdat die een overzicht vormen van een groot
aantal onderzoeken op dat terrein en daarom een beter
beeld geven van de huidige stand van zaken dan één on-
derzoek. Desalniettemin is het van belang om bij het lezen
van de resultaten bovenstaande beperkingen in het ach-
terhoofd te houden.

2.3. Gezondheidseffecten van overmatige
suikerconsumptie

Een overmatige suikerconsumptie is in de eerste plaats
gerelateerd aan overgewicht en gewichtstoename. Op
basis van uitgevoerd onderzoek is er veel consistent be-
wijs dat een hogere suikerinname gerelateerd is aan ge-

J.W. Kalat, Biological Psychology, Boston: Cengage 2019, p. 306-308.20.
WHO 2015.21.
Diabetesfonds, Nederlander heeft geen idee hoeveel suiker hij eet, 9 april 2018: diabetesfonds.nl/speciaal-voor/voor-de-pers/nederlander-
heeft-geen-idee-hoeveel-suiker-hij-eet.

22.

V. Azaïs-Braesco e.a., ‘A review of total & added sugar intakes and dietary sources in Europe’, Nutrition Journal 2017/6, afl. 1, p. 1-15
(online raadpleegbaar via: DOI 10.1186/s12937-016-0225-2).

23.

Idem.24.
Zo is er in sommige onderzoeken geen sprake van gerandomiseerde steekproeven.25.
L. Te Morenga, S. Mallard & J. Mann, ‘Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled
trials and cohort studies’, BMJ 2012/345:e7492, p. 1-25: bmj.com/content/bmj/346/bmj.e7492.full.pdf, p. 1-2.

26.

M. Bes-Rastrollo e.a., ‘Financial conflicts of interests and reporting bias regarding the association between sugar-sweetened beverages
and weight gain: a systematic review of systematic reviews’, PLOS Medicine 2013, afl. 12, p. 1-9: journals.plos.org/plosmedicine/arti-

27.

cle/file?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1001578&type=printable. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is R.D. Mattes e.a., ‘Nutritively
sweetened beverage consumption and body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized experiments, Obesity Reviews
2011, afl. 5, p. 346-365. De conclusie in dit artikel luidt dat op basis van het huidige onderzoek niet overtuigend aangetoond is dat con-
sumptie van gesuikerde frisdranken een zelfstandige bijdrage levert aan obesitas en dat het verminderen van consumptie van deze fris-
dranken niet leidt tot een lager BMI (BMI staat voor Body Mass Index: een index die de verhouding geeft tussen lengte en gewicht bij
een persoon en die veel wordt gebruikt als indicatie voor over- of ondergewicht). Uit het ‘Conflicts of Interest Statement’ aan het slot
van het artikel blijkt echter dat de onderzoekers gefinancierd werden door bedrijven als Coca-Cola en McDonald’s.
Ook de mentale toestand van mensen kan verschillend zijn, waardoor de invloed van suiker op humeur ook verschillend kan zijn.28.
Zie bijvoorbeeld WHO 2015.29.
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wichtstoename bij volwassenen.30 Daarnaast laten onder-
zoeken een sterk verband zien tussen het drinken van
zoete dranken (zoals frisdrank) en het ontwikkelen van
obesitas.31 Ook onder kinderen is er een relatie tussen
het drinken van zoete dranken en het risico op overge-
wicht en ernstig overgewicht (obesitas).32 Een hoge sui-
kerinname wordt bovendien in verband gebracht met
hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, een hoger tota-
le- en LDL-cholesterol, diabetes type 2 en ontsteking
van de alvleesklier.33 Op basis van een meta-analyse van
uitgevoerd onderzoek lijkt er ook een verband te bestaan
tussen de mate van suikerinname en tandbederf, zoals
gaatjes in tanden en kiezen.34 Een dergelijk verband werd
gevonden in alle leeftijdsgroepen, dus van jong tot oud.
Bovendien kan een hoge suikerinname invloed hebben
op de mentale gesteldheid zoals stemming en humeur.
Hoewel sommige mensen menen dat je door suiker een
opgewekt gevoel krijgt, minder moe bent en de wereld
aan kunt, blijkt uit een zeer recente meta-analyse dat
vooralsnog niet overtuigend is bewezen dat suiker een
positieve invloed op humeur heeft (de zogeheten sugar
rush bestaat dus niet).35 Sterker nog, inname van suiker
lijkt daarentegen gerelateerd aan verminderde alertheid
binnen 60 minuten na inname.36 Daarnaast zou het eten
of drinken van suiker leiden tot vermoeidheid binnen
30 minuten na consumptie.37 In plaats van positieve effec-
ten, lijkt suiker derhalve juist een negatieve invloed te
hebben op de mentale gesteldheid.
Suiker heeft tevens een verslavende werking. Eetgedrag
wordt onder andere uitgelokt door signalen uit de omge-
ving.38 Zo’n signaal kan bijvoorbeeld de geur of de aanblik
van eten zijn, maar ook reclame-uitingen over voedsel.
Bij de motivatie om te eten speelt dopamine een belang-

rijke rol.39 Suiker veroorzaakt een dopamineafgifte in ons
brein en in dat opzicht lijkt het op verslavende drugs.
Door deze dopamineafgifte vinden mensen suikerrijk
eten bijzonder aantrekkelijk en worden zij geprikkeld
om te eten. Ook lijkt er op basis van hersenonderzoek
een verandering in de hersenen waarneembaar bij mensen
met obesitas, hetgeen gerelateerd is aan een overmatige
suikerconsumptie, in de vorm van een verminderde dopa-
mine en serotonineafgifte.40 Dit kan leiden tot een bijna
onstilbaar hongergevoel en een drang tot eten van suiker-
rijke producten. Het eten van suiker zou overigens een
minder grote invloed hebben dan wanneer er sprake is
van een verslaving aan alcohol en drugs.41 Drugsverslaaf-
den en alcoholverslaafden maken bij inname of toediening
aanzienlijk meer dopamine en opiaten aan. Hierdoor
ontstaat bij dergelijke verslavingen afhankelijkheid en is
een hogere consumptie nodig om hetzelfde genot te erva-
ren.
De beschreven gezondheidseffecten zijn op nationaal en
internationaal niveau een groot probleem. Zo wordt ge-
schat dat in de Europese Unie in 2017 meer dan 950.000
sterfgevallen (één op de vijf) en meer dan 16 miljoen
verloren gegane gezonde levensjaren, voornamelijk door
hart- en vaatziekten en kanker, waren toe te schrijven
aan ongezonde voedingspatronen.42 Het voert te ver om
in te gaan op alle genoemde gezondheidsproblemen die
gerelateerd zijn aan suiker. Daarom zullen er in dit artikel
slechts twee, namelijk hart- en vaatziekten en diabetes,
kort worden besproken.
In de eerste plaats zijn hart- en vaatziekten al jarenlang
doodsoorzaak nummer één.43 Sterker nog, er sterven
jaarlijks meer mensen aan hart- en vaatziekten dan aan
alle andere doodsoorzaken bij elkaar. Meer concreet: in

L. Te Morenga, S. Mallard & J. Mann, ‘Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled
trials and cohort studies’, BMJ 2012/345:e7492, p. 1-25: bmj.com/content/bmj/346/bmj.e7492.full.pdf, p. 5-6.

30.

L. Te Morenga, S. Mallard & J. Mann, ‘Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled
trials and cohort studies’, BMJ 2012/345:e7492, p. 1-25: bmj.com/content/bmj/346/bmj.e7492.full.pdf, p. 2; H. Hauner e.a., ‘Evidence-

31.

Based Guideline of the German Nutrition Society: Carbohydrate Intake and Prevention of Nutrition-Related Diseases’, Annals of Nu-
trition and Metabolism 2012, afl. 10, p. 9-11.
L. Te Morenga, S. Mallard & J. Mann, ‘Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled
trials and cohort studies’, BMJ 2012/345:e7492, p. 1-25: bmj.com/content/bmj/346/bmj.e7492.full.pdf, p. 6; H. Hauner e.a., ‘Evidence-

32.

Based Guideline of the German Nutrition Society: Carbohydrate Intake and Prevention of Nutrition-Related Diseases’, Annals of Nu-
trition and Metabolism 2012, afl. 10, p. 1-58. Dit zou met name het geval zijn voor kinderen en volwassenen met een hoog BMI of
overgewicht Hauner e.a. p. 8-10.
L. Te Morenga e.a., ‘Dietary sugars and cardiometabolic risk: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of
the effects on blood pressure and lipids’, The American Journal of Clinical Nutrition 2014, afl. 1, p. 77; P.C. Grayson e.a., ‘Hyperuricemia

33.

and incident hypertension: a systematic review and meta-analysis’, Arthritis Care Res (Hoboken) 2011, afl. 63, p. 102-110; H. Hauner
e.a., ‘Evidence-Based Guideline of the German Nutrition Society: Carbohydrate Intake and Prevention of Nutrition-Related Diseases’,
Annals of Nutrition and Metabolism 2012, afl. 10, p. 17.
P.J. Moynihan & S.A.M. Kelly, ‘Effect on Caries of Restricting Sugars Intake: Systematic Review to Inform WHO Guidelines’, Journal
of Dental Research 2014, afl. 1, p. 8-18.

34.

K. Matantzis, ‘Sugar rush or sugar crash? A meta-analysis of carbohydrates effects on mood’, Neuroscience and Biobehavioral Reviews
2019, afl. 101, p. 45.

35.

Idem.36.
Idem.37.
De Jong concludeert in zijn proefschrift dat: ‘(…) in het bijzonder energierijk, suikerhoudend eten, in tegenstelling tot smakelijk, maar
suikervrij eten, goed is in het stimuleren van de hersenen en aldus de vorming van geconditioneerde stimuli en incentive salience kan

38.

bevorderen. Ongezond eten is dus beter in het ons aanleren van nieuw gedrag dan gezond, energiearm, eten. Dit was een voordeel in de
prehistorie toen voedsel schaars was, maar is zeer problematisch in de moderne tijd waarin hoogcalorisch voedsel overal aanwezig is.’
J.W. de Jong, Eating addiction? The nerves and fibers that control food intake (diss. Utrecht), Utrecht: 2015 (online raadpleegbaar),
p. 163.
De Jong 2015, hoofdstuk 3.39.
K.A. van Galen, ‘The role of central dopamine and serotonin in human obesity: lessons learned from molecular neuromimaging studies’,
Metabolism 2017, p. 325-339, DOI: doi.org/10.1016/j.metabol.2017.09.007.

40.

De Jong 2015, p. 169-171.41.
EU Science Hub, EU burden from non-communicable diseases and key risk factors, ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/so-
cietal-impacts/burden.

42.

Zie bijvoorbeeld de informatie op de website van de WHO, Cardiovascular diseases, 17 mei 2017: who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).

43.
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2016 stierven er wereldwijd 17,9 miljoen mensen door
hart- en vaatziekten en waren deze ziekten verantwoor-
delijk voor 31% van de doden. De belangrijkste gedrags-
matige oorzaken van deze ziekten zijn volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie een ongezond voedingspatroon,
fysieke inactiviteit, roken en alcoholmisbruik. In het ka-
der van een ongezond voedingspatroon wordt suikerrijk,
vet en zout eten genoemd. Het risico op hart- en vaatziek-
ten wordt daarbij in het bijzonder hoger bij een hogere
bloeddruk, een hogere bloedglucosewaarde, een hoger
cholesterolgehalte, overgewicht en obesitas.
Ook diabetes was in 2016 wereldwijd de directe doods-
oorzaak van 1,6 miljoen mensen.44 In 2014 hadden we-
reldwijd maar liefst 8,5% van de mensen diabetes:
422 miljoen mensen. Bij deze mensen is diabetes een be-
langrijke oorzaak van blindheid, nierfalen, hartaanvallen,
beroertes en amputatie van ledematen. Diabetes type 2
wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hoofd-
zakelijk veroorzaakt door een te hoog gewicht en te
weinig fysieke beweging. Hierbij speelt suiker uiteraard
een belangrijke rol.
Gezondheidsproblemen die mede worden veroorzaakt
door een te hoge suikerinname hebben niet alleen conse-
quenties voor individuen, maar ook voor de gehele samen-
leving en de economie. Zo toont recent onderzoek in 52
landen aan dat overgewicht (een van de gevolgen van een
onverantwoorde suikerinname) gerelateerd is aan een
kortere levensverwachting, hogere kosten voor de gezond-
heidszorg, verminderde productiviteit van werknemers,
minder goed presteren op school door kinderen en jonge-
ren en een lager bruto binnenlands product.45

3. Regulering reclame suikerrijke producten en
alcoholhoudende dranken

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de regulering
van reclame voor levensmiddelen en meer in het bijzonder
op de juridische bepalingen die gelden voor het maken
van reclame voor suikerrijke producten en het maken van
reclame voor alcoholhoudende dranken. Achtereenvol-

gens zal de regulering van reclame voor levensmiddelen
(paragraaf 3.1), de regulering van reclame voor suikerrijke
producten (paragraaf 3.2) en de regulering van reclame
voor alcoholhoudende dranken (paragraaf 3.3) worden
beschreven.

3.1. Regulering reclame levensmiddelen
Het aantal wettelijke voorschriften dat betrekking heeft
op levensmiddelenreclame is beperkt.46 Op grond van de
Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, zoals
geïmplementeerd in art. 6:193a t/m 193j BW, is een oneer-
lijke handelspraktijk verboden.47 Een handelspraktijk is
onder meer oneerlijk als daardoor het economische gedrag
van de gemiddelde consument met betrekking tot het
product wezenlijk wordt verstoord of verstoord kan
worden.48 Een voorbeeld hiervan is misleidende reclame.49

Hoewel misleiden op grond van de richtlijn verboden is,
laat de richtlijn wel expliciet ruimte voor het verleiden
van consumenten omdat expliciet wordt bepaald dat de
gangbare en rechtmatige reclamepraktijk waarbij overdre-
ven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet let-
terlijk dienen te worden genomen, reclame op zich niet
oneerlijk maakt.50

De Europese Verordening over voedselinformatie aan
consumenten verbiedt misleidende etiketten op verpak-
kingen.51 Tevens wordt in die verordening voorgeschre-
ven dat voedingsmiddelenverpakkingen een voedingswaar-
detabel moeten bevatten waarin onder andere informatie
wordt gegeven over de energetische waarde in kj (kilojou-
les) en kcal (kilocalorieën), vetten, koolhydraten (waar-
onder suikers), eiwitten en zout.
In de Richtlijn audiovisuele mediadiensten (RAM) wordt
meer in het bijzonder het maken van reclame door middel
van audiovisuele media gereguleerd.52 In art. 9 lid 4 van
deze richtlijn staat dat lidstaten zelfregulering moeten
stimuleren die ongeschikte audiovisuele commerciële
communicatie in of gerelateerd aan kinderprogramma’s
moet tegengaan als het voedingsmiddelen betreft waarvan
een buitensporig gebruik in het voedingspatroon niet

WHO, Diabetes, 8 juni 2020: who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.44.
OECD, The Heavy Burden of Obesity. The Economics of Prevention, Parijs: OECD Publishing 2019, doi.org/10.1787/67450d67-en,
p. 18. Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een
bepaalde periode.

45.

Op internationaal, Europees en nationaal niveau bestaat er daarnaast zelfregulering, zie voor een overzicht van publieke en private regu-
lering van reclame P. Verbruggen, Case Study Report: Transnational Private Regulation in the Advertising Industry, 2011, online te
raadplegen via dx.doi.org/10.2139/ssrn.2256043.

46.

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van onderne-
mingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG

47.

5 en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU 2005, L 149/22), hierna: Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
Art. 5 lid 2 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.48.
Zie over misleidende voedselverpakkingen bijvoorbeeld E. van der Wal, ‘Op de voorkant de leugen, op de achterkant de waarheid? Over
de Nederlandse uitwerking van het Teekanne-arrest’, IER 2019/17 afl. 3, p. 202-206; E. Hoogenraad, ‘Teekanne, de moeder aller food
law-zaken en haar voetsporen in de zelfregulering’, WW 2019, afl. 8, p.13-17.

49.

Art. 5 lid 3 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.50.
Verordening (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinfor-
matie aan consumenten, tot wijziging van Verordening (EG) 1924/2006 en (EG) 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot

51.

intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 99/10/EG van de Commissie,
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie en Verordening
(EG) 608/2004 van de Commissie (PbEU, L 304/18). Ten behoeve van de interpretatie van de voorschriften heeft de Europese Commissie
op 8 juni 2018 een mededeling met vragen en antwoorden over de toepassing van deze verordening gepubliceerd: Mededeling van de
Commissie betreffende vragen en antwoorden over de toepassing van Verordening (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, (PbEU, C 196/1).
Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betref-
fende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele

52.

mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (PbEU 2018, L 303/69), hierna:
Richtlijn audiovisuele mediadiensten (RAM).
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aanbevolen is, zoals voedingsmiddelen met vetten,
transvetzuren, zout of natrium en suikers. Dergelijke
zelfregulering heeft volgens de richtlijn tot doel om a) de
blootstelling van kinderen aan audiovisuele commerciële
communicatie over dergelijke voedingsmiddelen en
dranken te verminderen en b) te voorkomen dat de posi-
tieve kwaliteit van dergelijke ongezonde voedingsmidde-
len en dranken wordt benadrukt. Daarnaast schrijft de
Richtlijn audiovisuele mediadiensten in art. 9 voor dat
audiovisuele reclame zoals televisiereclame, sponsoring,
telewinkelen en productplaatsing tijdens onder andere
televisie-uitzendingen en op videoplatformdiensten als
zodanig herkenbaar moet zijn. In hetzelfde artikel wordt
tevens bepaald dat dergelijke reclame niet mag aansporen
tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de
veiligheid.
Tevens bestaat op Europees niveau de Claimsverorde-
ning.53 Deze verordening is van toepassing op alle voe-
dings- en gezondheidsclaims die in reclames worden ge-
daan. Zo regelt de Claimsverordening onder andere voor
welke producten de claims ‘zonder toegevoegde suikers’,
‘suikerarm’ en ‘suikervrij’ is toegestaan.54

Specifieker dan de genoemde richtlijnen en verordening,
zijn de bepalingen in de vorm van zelfregulering in de
Nederlandse Reclame Code (NRC). De NRC bestaat in
de eerste plaats uit een algemene code die van toepassing
is op alle reclames. Daarnaast bevat de NRC vele bijzon-
dere codes met regels voor bepaalde producten of soorten
reclame, zoals de Reclamecode voor Alcoholhoudende
Dranken (RvA) en de Kinder- en Jeugdreclamecode
(KJC).

3.2. Regulering reclame suikerrijke producten
Er bestaat in Nederland geen wet- en regelgeving die
specifiek ziet op het maken van reclame voor suikerrijke
producten. Dit betekent echter niet dat er geen regels
betrekking hebben op dergelijke producten. Zo onder-
scheidt de richtlijn inzake bepaalde voor menselijke voe-
ding bestemde suiker elf soorten suiker en schrijft de
richtlijn voor wat de exacte samenstelling van een product
moet zijn om het bijvoorbeeld witte suiker of glucose-
stroop te mogen noemen.55 Ook wordt voorgeschreven
wat er op de verpakkingen moet worden vermeld over
de samenstelling van het product.56 Het Nederlandse

Warenwetbesluit suikers sluit op deze richtlijn aan.57

Enigszins vergelijkbaar is de Europese Richtlijn inzake
voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en
bepaalde soortgelijke producten.58 Deze richtlijn heeft
onder meer tot doel dat consumenten beter onderscheid
kunnen maken tussen verschillende soorten vruchtensap-
pen. Er wordt in de richtlijn tevens bepaald dat de bena-
mingen van de in bijlage 1 van de Richtlijn opgenomen
producten, zoals vruchtensap en vruchtennectar, alleen
gebruikt mogen worden ter aanduiding van die produc-
ten. Het Nederlandse Warenwetbesluit vruchtensappen
2012 sluit aan bij de bepalingen uit de richtlijn.59

Tot slot wordt in art. 8 lid 1 van de Reclamecode voor
Voedingsmiddelen bepaald dat reclame voor voedings-
middelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar niet is
toegestaan. Een uitzondering op deze hoofdregel is ge-
maakt voor reclame gericht op kinderen van 7 tot en met
12 jaar voor voedingsmiddelen die voldoen aan voedings-
kundige criteria zoals opgenomen in de bijlage bij de re-
clamecode.60 Op grond van deze criteria is reclame gericht
op kinderen van 7 tot 12 jaar alleen toegestaan voor voe-
dingsmiddelen die niet een bepaalde maximumhoeveel-
heid suiker, energie in kilocalorieën, natrium en verzadigd
vet overschrijden. Een onderzoek van het Voedingscen-
trum, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS,
leidt tot de conclusie dat voedingsmiddelen die voldoen
aan de voedingskundige criteria voor reclame gericht op
kinderen niet binnen de Schijf van Vijf61 vallen.62 Volgens
de conclusies van het rapport is de oorzaak hiervan dat
de voedingskundige criteria in de Reclamecode ruimte
laten voor toevoegen van zout en suiker, terwijl voor
producten in de Schijf van Vijf geldt dat het niet of zo
min mogelijk wordt toegevoegd.

3.3. Regulering reclame alcoholhoudende dranken
In paragraaf 2.1 kwam de Richtlijn audiovisuele media-
diensten reeds ter sprake. Wat daar in algemene zin staat,
geldt ook voor reclame betreffende alcoholhoudende
dranken. Daarnaast worden in de richtlijn bepaalde
soorten audiovisuele reclame verboden, waaronder het
maken van reclame voor sigaretten en alcoholreclame
gericht op kinderen of alcoholreclame die aanzet tot
overmatig gebruik van alcohol.63 De Richtlijn bevat ook
specifieke criteria waar televisiereclame en telewinkelen

Verordening 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor le-
vensmiddelen (PbEU 2006, L 404/9), hierna: Claimsverordening. Zie hierover ook in het licht van claims m.b.t. suiker C. Grit, ‘Suikers
onder de RCC-loep’, WW 2019, afl. 26, geraadpleegd via opmaat.sdu.nl.

53.

Zie art. 8 en de Bijlage van de Claimsverordening.54.
Richtlijn 2011/111/EG van de Raad van 20 december 2011 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers (PbEU 2011, L
0111). Het betreft de volgende elf suikers: halfwitte suiker, suiker (witte suiker), geraffineerde witte suiker, vloeibare suiker, vloeibare

55.

invertsuiker, invertsuikerstroop, glucosestroop, gedroogde glucosestroop, dextrosemonohydraat, dextrose of watervrije dextrose en
fructose.
Richtlijn 2011/111/EG van de Raad van 20 december 2011 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers (PbEU 2011, L
0111).

56.

Zie met name art. 1-14 Warenwetbesluit suikers.57.
Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde
soortgelijke producten (PbEU 2011, L 0112).

58.

Met name art. 1-5.59.
Online raadpleegbaar via reclamecode.nl/wp-content/uploads/2019/02/Voedingskundige-criteria-Reclame-gericht-op-kinderen-7-tot-
en-met-12-jaar-d.d.februari-2019.pdf.

60.

De Richtlijnen Schijf van Vijf beogen een gezond en volwaardig voedingspatroon waarbij geldt dat in een gezond voedingspatroon
vooral producten passen die in de Schijf van Vijf staan.

61.

Voedingscentrum, Kindermarketing. Criteria Reclamecode voor Voedingsmiddelen vergeleken met de Richtlijnen Schijf van Vijf,
28 februari 2017, p. 7.

62.

Art. 9 lid 1 onder d en e Richtlijn audiovisuele mediadiensten.63.
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met betrekking tot alcoholhoudende dranken aan moet
voldoen. De belangrijkste criteria zijn dat dergelijke re-
clame:64

– zich niet specifiek tot minderjarigen mag richten;
– geen verband mag leggen tussen alcoholgebruik en

fysieke prestaties, gemotoriseerd rijden of een verbe-
tering van de sociale of seksuele successen;

– niet de indruk mag wekken dat alcoholhoudende
dranken therapeutische effecten hebben dan wel een
stimulerend, kalmerend of spanningsreducerend ef-
fect heeft;

– geen onmatig alcoholgebruik mag aanmoedigen dan
wel onthouding of matig alcoholgebruik in een ne-
gatief daglicht mag stellen;

– een hoog alcoholpercentage niet als een positieve
eigenschap mag benadrukken.

Naast deze richtlijn is in Nederland de Reclamecode voor
Alcoholhoudende Dranken (RVA) van toepassing op
reclame voor alcoholhoudende dranken.65 De RVA vangt
aan met een artikel waarin het belang van voorschriften
op dit terrein wordt verklaard: ‘Aangezien onverantwoor-
de consumptie van alcoholhoudende drank problemen
met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle
reclame voor deze drank geboden. Reclame voor alcohol-
houdende drank mag geen overmatige of anderszins on-
verantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimule-
ren.’ Met andere woorden: de RVA bestaat omdat de
onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende
dranken problemen met zich kan brengen. Welke proble-
men hieronder worden verstaan, wordt overigens niet
vermeld in de RVA.
De RVA bevat naast algemene voorschriften (art. 1-5)
achtereenvolgens bepalingen over claims (art. 6-8),
kwetsbare groepen (art. 9-13), risicovolle situaties (art. 14-
19), specifieke vormen zoals sport- en evenementsponso-
ring (art. 19-20), de drager ofwel het medium (art. 21-23),
overige media zoals actieve internetmarketing en bios-
coopreclame (art. 24-29), specifieke vormen van reclame
zoals op sporters en vervoermiddelen van sporters
(art. 30-32) en educatieve slogans (art. 33). Uit deze op-
somming blijkt de brede reikwijdte van mogelijke recla-
me-uitingen en middelen waarop de RVA betrekking
heeft.
Naast de brede reikwijdte valt ook de gedetailleerdheid
van de voorschriften op. Ter illustratie een korte uiteen-
zetting van de voorschriften met betrekking tot minder-
jarigen. Op grond van art. 10 RVA, en overeenkomstig
de Richtlijn audiovisuele mediadiensten66, mag reclame
voor alcoholhoudende drank zich niet specifiek richten
tot minderjarigen. In de toelichting op het artikel worden

enkele reclame-uitingen in een niet-limitatieve lijst speci-
fiek verboden, namelijk:
– uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tiener-

idolen67;
– uitingen of acties gericht op minderjarigen waarbij

gebruik wordt gemaakt van promotionele items zo-
als poppetjes, voetbalplaatjes, schoolgerelateerde
artikelen of spelletjes;

– gratis te downloaden muziek die specifiek gericht
is op tieners;

– uitingen die gebruikmaken van muziek die specifiek
is gericht op tieners;

– uitingen die gebruikmaken van jongerentaal;
– uitingen die gebruikmaken van situaties die refereren

aan tienergedrag. Te denken valt dan aan puberen,
tienerverliefdheid, schoolfeesten en examens;

– uitingen waarin sinterklaas of de kerstman worden
afgebeeld;

– uitingen die gebruikmaken van vormgeving die op
dat moment populair is onder minderjarigen.

Naast diverse andere voorschriften over onder andere
sociale netwerksites als Facebook wordt in art. 21 van de
RVA bepaald dat reclame voor alcoholhoudende dranken
in welke vorm dan ook geen publiek mag bereiken dat
voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. Daarnaast
bevat de RVA voorschriften over reclame voor alcohol
in diverse situaties waarin onder andere een individuele
sporter of sportploeg geen reclame mag maken voor alco-
holhoudende drank. Eveneens dient reclame voor alco-
holhoudende drank die wordt uitgezonden op onder
meer televisie, in bioscopen, theaters en op websites en
sociale netwerksites op grond van art. 33 RVA voorzien
te zijn van een zogeheten ‘educatieve slogan’. De slogan
luidt: ‘Geen 18, geen alcohol’ waaraan soms nog toege-
voegd kan worden ‘Geniet, maar drink met mate’. Ter
illustratie van de gedetailleerdheid van de voorschriften:
de toelichting op artikel 33 bevat voorschriften over het
lettertype van de slogan, het formaat van de slogan, de
positie van de slogan, de opmaak van de slogan, de letter-
grootte van de slogan en de duur en timing van de slogan
(voor televisie-, bioscoop- en internetcommercials).

4. Een Reclamecode voor Suikerrijke Producten

Omdat overmatige suikerconsumptie evenals onverant-
woorde consumptie van alcoholische dranken problemen
met zich kan brengen wekt het verbazing dat het maken
van reclame voor alcoholische dranken wel geregeld
wordt in de Nederlandse Reclame Code, terwijl dit voor
suikerrijke producten niet het geval is. Bij het reduceren
van suikerinname zou het reguleren van reclame, naast
andere interventies68, een belangrijke rol kunnen spelen.

Art. 22 Richtlijn audiovisuele mediadiensten.64.
En niet-alcoholhoudende drank, voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank,
aldus de algemene bepalingen bij de RVA.

65.

Met name art. 22 Richtlijn audiovisuele mediadiensten.66.
Dit komt overigens deels overeen met art. 8 lid 2 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, hoewel die code het gebruik van alle
kinderidolen verbiedt voor kinderen in de leeftijd tot en met 6 jaar en het gebruik van tieneridolen voor ‘ongezonde producten’ verbiedt

67.

voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De RVA verbiedt daarentegen het gebruik van kinderidolen in reclame voor alco-
holhoudende dranken voor alle minderjarigen.
Hoewel dit artikel zich richt op het reduceren van de suikerconsumptie door middel van regulering van reclame, zijn andere interventies
ook denkbaar, zoals een voedselkeuzelogo waarmee consumenten kunnen zien hoe gezond een product is (Nutri-Score) of het heffen
van hogere belasting op suikerrijke producten.

68.
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Met dergelijke voorschriften kan tevens invulling worden
gegeven aan het reeds genoemde art. 9 lid 4 van de
Richtlijn audiovisuele mediadiensten op grond waarvan
lidstaten zelfregulering moeten stimuleren om reclame
voor ongezonde voeding in audiovisuele commerciële
communicatie voor kinderen tegen te gaan.
Omdat reclame mensen kan stimuleren om producten te
kopen zou het introduceren van Nederlandse ‘Reclame-
code voor suikerrijke producten’ een stap in de goede
richting kunnen zijn om de suikerconsumptie terug te
dringen.69 Voor het ontwerpen van een dergelijke code
kan grotendeels worden aangesloten bij de voorschriften
die reeds zijn opgenomen in de Reclamecode voor Alco-
holhoudende Dranken (RVA). Vermoedelijk zal de
weerstand van de voedselindustrie de grootste barrière
zijn.70 Ook het vaststellen wanneer er sprake is van een
suikerrijk product kan uiteraard nogal wat voeten in de
aarde hebben. Bij dit laatste zou bijvoorbeeld een crite-
rium kunnen worden opgesteld op basis van de plaats en
het aantal suikers in de ingrediëntenlijst in de trant: hoe
meer suikers en hoe eerder in de ingrediëntenlijst, des te
eerder er sprake is van een suikerrijk product. 71

In deze paragraaf volgt een eerste aanzet voor de inhoud
van een mogelijk te ontwikkelen Reclamecode voor sui-
kerrijke producten, op basis van de voorschriften die in
de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA)
staan. Ook zal worden aangegeven op welke punten een
nieuwe reclamecode kan afwijken van de RVA of juist
aanvullende voorschriften wenselijk zijn. Tot slot, voor
andere producten met schadelijke gezondheidseffecten,
zoals producten met een hoog gehalte vet, transvetten,
natrium en zout, zou een code ook wenselijk kunnen
zijn, maar daar wordt in verband met de beperkte omvang
van dit artikel niet op ingegaan.
In het eerste onderdeel van de nieuw te ontwikkelen Re-
clamecode zou, evenals in artikel 1 van de RVA, voorop-
gesteld kunnen worden dat de onverantwoorde consump-
tie van suikerrijke producten problemen met zich kan
brengen en dat daarom terughoudendheid in alle reclame
voor deze producten is geboden. Omdat overmatige en
onverantwoorde consumptie van suiker, evenals alcohol,
niet wenselijk is zou tevens verboden kunnen worden
dat reclame voor suikerrijke producten overmatige of
onverantwoorde consumptie toont, suggereert of stimu-
leert.72 Ook is het wenselijk dat er in reclame voor suiker-
rijke producten niet wordt gedaan alsof er weinig of geen
suiker in het product zit.73 Voor alcoholhoudende drank
wordt voorgeschreven dat reclame niet de indruk mag
wekken dat er sprake is van een niet-alcoholhoudende

drank.74 Voor suiker lijkt deze bepaling niet vereist omdat
er in dat geval sprake kan zijn van misleiding en dat op
grond van de geldende wet- en regelgeving al verboden
is (zie paragraaf 3).75

Het eerste onderdeel kan worden gevolgd door een afde-
ling met bepalingen waarin het verboden wordt om door
middel van claims suikerrijke producten in een positief
daglicht te plaatsen.76 Zo zou het een verbod kunnen be-
vatten op het relateren van suikerrijke producten aan
mentale voordelen, voor de gezondheid gunstige effecten,
het verbeteren van lichamelijke of geestelijke prestaties
of sportprestaties of sociaal succes (zoals het uitdelen van
snoep om vrienden te maken). Hoewel de relatie tussen
alcohol en sociaal succes meer voor de hand ligt dan die
tussen suiker en sociaal succes, is deze bepaling voor
suikerrijke producten ook relevant omdat het kan voor-
komen dat mensen aan suikerrijke producten allerlei po-
sitieve eigenschappen toedichten.
Omdat blijkens paragraaf 2.3 overmatige consumptie van
suiker voor minderjarigen ook negatieve gezondheidsef-
fecten kan hebben, zou in overeenstemming met art. 10
RVA het maken van reclame voor suikerrijke producten
die zich richt op minderjarigen verboden kunnen wor-
den.77 Daarnaast zou meer in het bijzonder een aantal
uitingen verboden kunnen worden, zoals uitingen die
gebruikmaken van jongerentaal, uitingen die gebruikma-
ken van situaties die refereren aan tienergedrag en uitin-
gen waarin sinterklaas of de kerstman worden afgebeeld.78

Dat reclame voor alcoholhoudende drank niet gericht
mag zijn op zwangere vrouwen zoals art. 9 RVA bepaalt
is niet relevant voor een reclamecode voor suikerrijke
producten.
De nieuwe reclamecode voor suikerrijke producten zou
evenals de RVA ook regels kunnen bevatten voor sport-
en evenementsponsoring. Het adverteren tijdens evene-
menten zou daarin aan voorschriften kunnen worden
onderworpen. Tevens kan worden bepaald dat reclame
voor suikerrijke producten niet gerelateerd mag zijn aan
sport, zoals op vervoersmiddelen van sporters.79 Daar-
naast zou de code kunnen verbieden dat suikerrijke pro-
ducten bij wijze van marketing gratis worden uitgedeeld
aan particulieren.80 Bepalingen in de RVA die zien op
verstoring van de openbare orde, risicovol, agressief of
lichamelijk gedrag, lichamelijk letsel of verkeer zijn voor
suiker niet relevant omdat consumptie daarvan niet der-
gelijke gevolgen of risico’s met zich brengt.81 Daarentegen
lijkt het voor suikerrijke producten wel wenselijk dat
bijvoorbeeld wordt verboden dat sportwedstrijden voor

Ook zouden voorschriften op internationaal of Europees niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een richtlijn of verordening, wenselijk
zijn. De Nederlandse Reclame Code betreft immers zelfregulering.

69.

Zie bijvoorbeeld Corporate Europe Observatory, A spoonful of sugar. How the food lobby fights sugar regulation in the EU, juli 2016,
online te raadplegen: corporateeurope.org/sites/default/files/a_spoonful_of_sugar_final.pdf.

70.

Immers, hoe eerder een ingrediënt in de ingrediëntenlijst wordt genoemd, hoe groter de hoeveelheid ervan in het product.71.
Vgl. art. 1 RVA.72.
Vgl. art. 3 lid 1 RVA.73.
Art. 3 lid 2 RVA.74.
Dit geldt overigens ook voor misleiding ten aanzien van alcoholhoudende dranken.75.
Vgl. art. 6-8 van de RVA.76.
Nu is dat alleen het geval voor kinderen tot en met 12 jaar en voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar als het voedingsmiddel niet voldoet
aan bepaalde voedingskundige criteria, aldus art. 8 lid 1-2 Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

77.

Idem.78.
Vgl. art. 30 RVA.79.
Vgl. art. 20 RVA.80.
Vgl. bijvoorbeeld art. 14 en 15 RVA.81.

13Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2021-1

De huidige Nederlandse Reclame Code als zoethoudertje? Een ‘Reclamecode voor suikerrijke producten’ gewenst



leerlingen van de basisschool of middelbare school wor-
den gesponsord door een fabrikant die suikerrijke pro-
ducten op de markt brengt, zoals fabrikanten van sport-
drank of chocoladerepen.
De nieuwe reclamecode voor suikerrijke producten zou
eveneens de drager (het medium) van reclame, zoals
media, kunnen reguleren. In overeenstemming met art. 21
RVA zou bepaald kunnen worden dat reclame voor sui-
kerrijke producten geen publiek mag bereiken dat voor
meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. In aanvulling
daarop zou de reclamecode kunnen voorschrijven dat
reclame voor suikerrijke producten niet mag worden
uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan,
tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens
algemeen in de markt geaccepteerde luister- en kijkcijfers
voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk be-
keken door minderjarigen.82 Ook een bepaling waarin
staat dat op jongerenzenders, in tijdschriften en op web-
sites die zich specifiek richten op minderjarigen geen re-
clame voor suikerrijke producten mag worden gemaakt
kan in deze afdeling worden opgenomen.83 Hieraan
zouden bepalingen over actieve internetmarketing kunnen
worden toegevoegd.84 Tevens zou het maken van out-
doorreclame, zoals billboards in de buurt van onderwijs-
instellingen en bioscoopreclame gereguleerd kunnen
worden.85 Tot slot lijkt het wenselijk als de reclamecode
evenals art. 28 lid 2 RVA verbiedt dat reclame voor sui-
kerrijke producten wordt vertoond in bioscoopzalen
voorafgaand aan kinderfilms en schoolvoorstellingen of
films.86 Omdat overmatige suikerconsumptie niet alleen
negatieve gezondheidseffecten kan hebben voor kinderen,
maar ook voor volwassenen, verdient het aanbeveling om
deze bepaling in de reclamecode voor suikerrijke produc-
ten uit te breiden naar een verbod voor alle films en zou
tevens nagedacht kunnen worden over de regulering van
het overvloedige aanbod suikerrijke producten bij de in-
gang van bioscopen.87 Om mensen bewust te maken van
de negatieve gevolgen die overmatige suikerconsumptie
kan hebben, kan in de nieuwe reclamecode worden
voorgeschreven dat voor reclame voor suikerrijke produc-
ten die wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen,
theaters, printreclame enzovoort een educatieve slogan
opgenomen dient te worden. Deze zou kunnen luiden:
‘Geniet, maar eet en drink suiker met mate.’88

5. Conclusie

In tegenstelling tot alcoholhoudende dranken, is het ma-
ken van reclame voor suikerrijke producten niet geregeld
in de Nederlandse Reclame Code. Ook op Europees ni-
veau wordt het maken van reclame voor suikerrijke pro-
ducten vrijwel niet gereguleerd. Daarentegen wordt recla-

me voor alcoholhoudende dranken wel gereguleerd, onder
meer in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken
in de Nederlandse Reclame Code. Volgens deze code is
terughoudendheid met reclame voor alcoholhoudende
drank geboden omdat de onverantwoorde consumptie
van dergelijke drank problemen met zich kan brengen.
Echter, uit onderzoek blijkt dat Nederlanders en inwo-
ners van vrijwel alle landen dagelijks meer suiker eten en
drinken dan het door de Wereldgezondheidsorganisatie
aanbevolen maximum van 10% aan ‘vrije’ suikers (terwijl
5% volgens de WHO nog beter zou zijn voor de gezond-
heid). Evenals een onverantwoorde consumptie van alco-
holhoudende drank, veroorzaakt ook een onverantwoor-
de consumptie van suiker vele problemen. In paragraaf 3
kwamen onder andere overgewicht, obesitas, hart- en
vaatziekten, diabetes type 2, hoge bloeddruk, hoog cho-
lesterol en verminderd mentaal functioneren aan de orde.
Ook heeft suiker een verslavende werking door de dopa-
mineafgifte in ons brein waardoor wij bijvoorbeeld bij
het zien van reclame sneller geneigd zijn om suikerrijke
producten te eten. De beschreven gezondheidsproblemen
hebben grote consequenties op individueel, nationaal en
internationaal niveau. Zo leiden genoemde ziektes jaarlijks
voor miljarden mensen tot fysiek lijden, tot miljoenen
doden maar ook tot hogere kosten voor de gezondheids-
zorg en een lager bruto binnenlands product.
In dit licht luidt derhalve de conclusie dat het niet gerecht-
vaardigd is dat er wel een Reclamecode voor alcoholhou-
dende dranken bestaat, terwijl het adverteren voor suiker-
rijke producten niet aan regels gebonden is. In paragraaf 4
werd daarom voorgesteld om een ‘Reclamecode voor
suikerrijke producten’ op te nemen in de Nederlandse
Reclame Code. Op basis van de voorschriften in de Re-
clamecode voor Alcoholhoudende Dranken wordt tevens
een voorzet gegeven voor de inhoud van de voorgestelde
Reclamecode. Zolang de reclame voor suikerrijke produc-
ten in Nederland niet gereguleerd wordt, zal dit een van
de gedragsprikkels zijn die mensen ertoe aanzet om sui-
kerrijke producten te eten. Met andere woorden: de Ne-
derlandse Reclame Code is daarmee onder meer voor
consumenten letterlijk een zoethoudertje. Hoewel het
beperken van de consumptie van suikerrijke producten
uiteraard ook andere maatregelen vergt89, kan het opne-
men van een ‘Reclamecode voor suikerrijke producten’
in de Nederlandse Reclame Code een stap in de goede
richting zijn. Gezien de ernstige gevolgen van overmatige
suikerconsumptie voor consumenten is het immers onbe-
grijpelijk dat conform de huidige wet- en regelgeving met
betrekking tot reclames de kerstman in zijn arreslee geen
bier, maar wel naar hartelust en ongelimiteerd zoete fris-
dranken mag drinken.90

Vgl. art. 22 RVA.82.
Vgl. art. 23 RVA.83.
Vgl. art. 24 RVA.84.
Vgl. art. 28 lid 1 RVA.85.
Vgl. art. 28 lid 2 RVA.86.
Immers, zoals reeds in paragraaf 2.3 werd geschreven leidt het zien van suikerrijke producten door de aanmaak van dopamine in de
hersenen gemakkelijk tot het consumeren ervan.

87.

Vgl. art. 33 RVA.88.
Te denken valt aan een voedselkeuzelogo als Nutri-Score op de voorzijde van een verpakking om consumenten te helpen gezondere
voedingskeuzes te maken, lesprogramma’s voor scholen over gezond eten en regelgeving die gericht is op minder suiker, zout en verzadigd
vet.

89.

Voorbeeld ontleend aan de reclame van Coca-Cola.90.
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