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Nederland
moet van de
suiker af
Bestrijding vanovergewicht
staat hoogopdeagenda vanhet
kabinet, dat inhet kader van een
‘nationaal preventieakkoord’
metmaatschappelijke organi-
saties overmaatregelenpraat.
Volgens eenuitgelekt concept-ak-
koordkomt er geen suikertaks,
maarwordt suikervrije frisdrank
gesubsidieerd. ‘Dit klinkt toch
eenbeetje alsofmenvooral de
frisdrankindustrie tevredenwil
houden’, zegt hoogleraarfinance
Henriëtte Prast.
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. Ernstig overgewicht
neemt al jaren toe.. Kabinet overweegt
suikervrije dranken
goedkoper te maken
door verbruiksbelasting
te schrappen.. Volgens sommige
experts is duurder ma-
ken van suikerhouden-
de dranken, zoals Britse
suikertaks, effectiever.. Sturende overheid
krijgt ook kritiek, rech-
ters kijken strenger
naar onderbouwing.

L E V E N S M I D D E L E N

Hoedeoverheid
onsvande
suiker afwil
krijgen
In de strijd tegen obesitas beslist het
kabinet de komende tijd of het de
verbruikstaks schrapt voor suikervrije
dranken. Maar werkt dat wel en is de
overheid niet te betuttelend?
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Liefst met suiker
Aantal liter gedronken frisdrank per hoofd
van de bevolking, daarvan is:
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Malta aan kop
Obesitas onder meerderjarigen in EU, in %
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Prast rekent voor: ‘Als je frismet suiker duur
dermaakt, enhet gedrag van consumenten
verandert niet, danheb je in elk geval extra be
lastinginkomstenwaarmee je als kabinet de
kosten vanobesitas kuntbetalen. Verandert het
gedragwel, danheb jeminder inkomsten,maar
je bent ookminder geldkwijt aanobesitas.’

Dit jaar levertde verbruiksbelastingdeschat
kistnaar verwachting€267mlnop. Saillant
detail: eind2011wildehet toenmaligekabinet
deuitvoeringstechnisch lastigeheffingnoghele
maal afschaffen, ook voor suikerhoudendedran
ken.Dat gingnietdoor, tot ergernis vandebran
che. Indedaaropvolgende jarenwerddeheffing
juist verhoogd, van€7,91 tot €8,83perhectoliter.

HUIVER VOOR SUIKERTAKS
De frisdrankenbranche is huiverig voor een sui
kertaksnaarBrits voorbeeld, zoals die daar in
april is ingevoerd, en zietmeer in zelfregulering
enafspraken.DeNederlandse verenigingFris
dranken,Waters, Sappenwijst er graagopdat
debranche zónderfiscale prikkels het aantal
calorieën in frisdrank in2017almet 20%had
verminderd.Hetmethetministerie vanVWS
overeengekomendoelwas 10%, enpas in2020.

‘Daarmeehebbenwebetere resultatenge
boekt danwaar ook terwereldmetfiscalemaat
regelen’, zegtRaymondGianotten, directeur
vande verenigingdie opkomt voordebelangen
vande frisdrankindustrie.Over de lopendege
sprekkenwil hij niets zeggen,maarhij vindt het
vreemddatbijmaatregelenomovergewicht aan
tepakken vooral naar frisdrankwordt gekeken.
Dik zijnheeftmeer oorzaken.

ConsumptiesocioloogHansDagevos van
WageningenUniversity is niet onderde indruk
vande stappendiedebranche zet. ‘Kijknaar
deobesitascijfers.Daarheeft de aanpak vande
“markt” dus toe geleid.’Hij vindthet hoog tijd
dat deoverheidde consument gaat helpen. ‘En
ja,’ zegtDagevos, ‘met die 8,8 cent per liter gaan
wehetnatuurlijkniet redden,maarhet is een
begin, eengoed signaal.’

InhetVerenigdKoninkrijk leiddede invoe
ring vande suikertaksniet alleen tot bijval. Brit
tenprotesteerden tegenwat zij zagenals een
nieuwe vormvanbetuttelingdoorde ‘nanny

N
ederland slibt dicht.Dehelft van
de volwassenen is te zwaar, 14,2%
lijdt volgens cijfers vanhetCen
traal Bureau voorde Statistiek aan
een vormvanobesitas.Dat is bijna
een verdrievoudiging tenopzichte

vaneind jaren tachtig. Bestrijding vanoverge
wicht staat hoogopdeagenda vanhet kabinet,
dat inhet kader van een ‘nationaal preventie
akkoord’metmaatschappelijke organisaties
aaneen ‘thematafel’ overmaatregelenpraat.
Een vandeopties is het goedkopermaken van
suikervrije (fris)drank.

Grote groepenNederlanders krijgen veel
meer suiker binnendangoed voor ze is. Een
kinddat tweeblikjes cola drinkt, slurpt onge
merkt 70 gramsuiker op. Inde laatsteRichtlij
nenGoedeVoeding, uit 2015, richt deGezond
heidsraad zijnpijlennadrukkelijk op zulke
dranken.Die zorgen voor extra kilo’s en verho
gendekansopdiabetes.Het advies luidt kort en
bondig: ‘Drink zominmogelijk suikerhouden
dedranken.’

Volgensdepartijen aande thematafel kande
consumentdaarbijwel eenduwtje inde goede
richting gebruiken. Zijwillendaaromdebe
lastingop frisdrank zonder suiker verlagen, zo
staat in een inhetADuitgelekt conceptakkoord
waarover dekomende tijd knopenwordendoor
gehakt. Als de verbruiksbelasting (een soort ac
cijns) van8,83 cent per literwordt afgeschaft, zo
is de gedachte, zal de consument eerder suiker
loze en lightdrankenkopen.

SUBSIDIE OP SUIKERVRIJ
Hetbelasten van frismet suiker is volgensde
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een
‘effectieve ingreepomde suikerconsumptie te
verminderen’.Dat is niet demaatregelwaar in
Nederlandoverwordt gesproken. Suikerhou
dend fris—ookhet blikje colamet 35gramsui
ker—wordt inhet plannamelijkniet duurder.
Suikervrij wordt gesubsidieerd. ‘Dit klinkt toch
eenbeetje alsofmen vooral de frisdrankindus
trie tevredenwil houden’, reageert hoogleraar
finance aandeUniversiteit vanTilburg enexpert
ophet gebied vangedragseconomieHenriëtte
Prast zuinig.
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