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De Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding (hierna: Alliantie) is een breed 

samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke -, consumenten – en 

gezondheidsorganisaties. Wij hebben de krachten gebundeld om kinderen te beschermen tegen 

kindermarketing van voedingsmiddelen (vaak hoog in suiker en/of vetten) die geen positief effect 

hebben op de gezondheid. Dit is nodig, omdat de industrie zelf te weinig doet om kinderen hiervan te 

vrijwaren. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving en 

sluiten daarmee aan bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde 

Naties. 

 

We weten dat de marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen in de hele 

Europese Unie een van de belangrijke factoren is voor het ontstaan van een ongezond 

voedingspatroon en overgewicht bij kinderen. Overgewicht op jonge leeftijd kan op latere leeftijd 

gezondheidsrisico’s opleveren. Overgewicht is een van de vermijdbare risicofactoren voor het 

ontstaan van chronische ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten of kanker. Desalniettemin blijven 

kinderen en jongeren in Europa blootgesteld aan agressieve en frequente kindermarketing van 

ongezonde voeding, zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. 

 

De herziening van de Audio Visuele Media Diensten richtlijn biedt een uitstekende gelegenheid om de 

blootstelling van kinderen aan marketing voor dit soort producten in te dammen. Wij vertrouwen erop 

dat de Nederlandse regering een positieve bijdrage zal leveren aan de onderhandelingen. 

 

De Europese Commissie erkent in haar voorstel voor herziening van de AVMD-richtlijn weliswaar dat 

blootstelling van kinderen aan dit soort marketing een probleem is, maar laat deze constatering niet 

volgen door een voorstel voor een krachtige aanpak. Overlaten aan de industrie d.m.v. zelfregulering 

heeft tot nu toe niet de benodigde bescherming van kinderen opgeleverd. Het Europees Parlement 

heeft inmiddels helaas het voorstel nog verder afgezwakt. Wij denken dat het voorstel van de EC juist 

aangescherpt moet worden om daadwerkelijk de blootstelling van kinderen aan marketing voor 

ongezonde voeding te beperken. Wij doen de volgende drie aanbevelingen voor maatregelen op EU-

niveau: 

 

1. Het tot een minimum beperken van blootstelling van kinderen aan producten die niet 

bijdragen aan een gezond voedingspatroon. 

Of de reclame nu direct op hen gericht is of niet, verplichte maatregelen zijn nodig om de 

blootstelling van kinderen hieraan te minimaliseren. Deze maatregelen moeten van toepassing zijn op 

televisie, on demand diensten en onlinevideo platforms en daarbij moet een verplichte bepaling 

worden opgenomen die lidstaten in staat stelt om in eigen land een tijdsslot in te stellen voor reclame 

voor ongezonde voeding gericht op kinderen op tijden dat kinderen kijken. Tot dusverre hebben 

zelfregulering en vrijwillige commitment niet geleid tot werkelijke afname van blootstelling. Wij 

bevelen aan om hierbij gebruik te maken van de WHO-voedingscriteria (waar de EU betreft; in 

Nederland verwijzen we naar de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum). 

 

 



 

2. Uitsluiten van voedingsmiddelen die niet passen in een gezond voedingspatroon van 

product placement en sponsorschap. 

Product placement en sponsoren van ongezonde voeding zijn effectieve marketingtechnieken en 

zouden verboden moeten worden – met name voor kinderprogramma’s, of programma’s waar veel 

kinderen naar kijken. 

 

3. Regelen dat lidstaten uitzendingen uit andere landen kunnen blokkeren op basis van 

publieke gezondheidsargumenten.  

Pogingen van landen om marketing van voeding die niet bijdraagt aan een gezonde leefstijl in te 

dammen moeten niet ondermijnd moeten worden door omroepen gevestigd in een andere EU-

lidstaat. Het voorstel van de Europese Commissie verdient steun op dit punt.  

 

Wij hopen van harte dat onze argumenten mee worden genomen in de besluitvorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon namens de Alliantie: 
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