
-10%

De Belgische voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateringbedrijven 
en de overheid slaan met het Convenant Evenwichtige Voeding de handen in elkaar om consumenten 

op weg te helpen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon.  
België is hiermee Europees voorloper met concrete engagementen voor de gehele sector.

EXTRAEXTRA

-5%
dus in totaal 

-8% 
toegevoegde 
suikers

-10% 
gemiddelde 
suikerinhoud 

dus in totaal 

-5%

-5%

FRISDRANKEN 

FRISDRANKEN 

MARGARINES, ROOMIJS, SUIKER, CHOCOLADE EN BISCUITERIE, 
BAKKERIJPRODUCTEN, AARDAPPELPRODUCTEN, SNACKS EN NOOTJES 

SAUZEN, NECTARS, VERWERKTE VLEESWAREN, 
BEREIDE MAALTIJDEN

ZUIVELPRODUCTEN 

ZUIVELPRODUCTEN 

CHOCOLADEPRODUCTEN 

ZOUTCONSUMPTIE 

TRANSVETZUREN 

SOJA- EN PLANTAARDIGE DRINKS

-3%

ONTBIJTGRANEN

-4% +5% +8,5%
suikers vezels volkoren

-2,5% verzadigd 
vet

BISCUITERIE

-3% verzadigd vet

-4% suikers

diverse initiatieven op het vlak van productsamenstelling, portiegrootte 
en/of sensibilisering consumenten

engagement uitwerken via gezamenlijke werkgroepen 
(merkproducten/huismerken)

najaar 
2016

NA EVALUATIE 2017 & 2018* 

eventueel bijkomend engagement tot 2020

* Voor de sectoren aangesloten bij FEVIA loopt deel 1 van het engagement 
van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. Voor de sectoren 
aangesloten bij COMEOS loopt deel 1 van het engagement 
van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017.

SAMEN WERKEN AAN EVENWICHTIGE VOEDINGSAMEN WERKEN AAN EVENWICHTIGE VOEDING

Voor welke producten zijn er reeds concrete cijfers voor 2017 - 2020?

gemiddelde 
suikerinhoud 

bijdragen tot 
REDUCTIE ENERGIE-INNAME

en/of inzetten op verder OPTIMALISEREN 
van de NUTRITIONELE SAMENSTELLING

toegevoegde 
suikers

-5%

• Monitoring engagement

• R&D fi scaal aantrekkelijker 
maken?

• Steun voor onderzoek

• Optimalisatie wettelijk kader

• Informatie en sensibilisering 

• Breder actieplan voeding en welzijn

• Aandacht voor 
nutritionele samenstelling 
van voedingsproducten, 
portiegrootte en/of 
sensibilisering

• Verantwoorde marketing: 
Reclamecode 
& Belgian Pledge 
(kinderen < 12 jaar)

• Vorming, onderzoek en 
productontwikkeling

• Uitbreiding van gamma 
en aanbod  

Wat gebeurt er reeds in België?

Wat is de rol van de overheid?

1%
minder dan

op energie-inname, 
in lijn met aanbeveling 
Hoge Gezondheidsraad 

Wat ligt er vandaag op tafel? 


