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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9527 
 

Vermindering van de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan 
ongezond voedsel via de media en marketing in België 

 

In this scientific advisory report, which offers guidance to health policy-makers and other 
relevant stakeholders, the Superior Health Council of Belgium provides an opinion on the 

exposure of children, including adolescents, to unhealthy food through media and marketing in 
Belgium. 

This report aims at providing health policy-makers and other relevant stakeholders with specific 
recommendations to reduce the exposure of children, including adolescents, to unhealthy food 

through media and marketing in Belgium. 

Versie gevalideerd op het College van 
3 augustus 20221 

 

 
 

SAMENVATTING 
 
Obesitas bij kinderen is een belangrijk volksgezondheidsprobleem in België dat dringend aandacht 
verdient. Obesogene voedingsomgevingen dragen bij tot ongezond gedrag en obesitas. In mei 
2010 heeft de World Health Assembly (WHA) unaniem de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen inzake het beperken van de marketing voor 
ongezonde voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken gericht op kinderen (WHA63.14). In 
deze aanbevelingen worden de regeringen opgeroepen de gevolgen voor kinderen van de 
marketing van energierijke voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken met veel suikers, 
verzadigde vetten en zout te beperken. Voorts worden de regeringen in het latere WHO-actieplan 
tegen chronische ziekten (2013-2020) en in het verslag van de WHO-commissie op hoog niveau 
voor de uitbanningvan obesitas bij kinderen opgeroepen wetgeving in te voeren om de marketing 
van ongezond voedsel gericht op kinderen zoveel mogelijk te beperken. In België is de wetgeving 
ter zake zeer beperkt en is er vooral sprake van zelfregulering door de voedingsindustrie. 
Bovendien wordt in België de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van 
vervangingsmiddelen voor moedermelk ('International Code of Marketing of Breastmilk 
Substitutes') slechts gedeeltelijk toegepast en is er geen systematisch controle- en 
sanctiemechanisme met betrekking tot de code. 
 
  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 
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Kinderen worden via allerlei omgevingen en mediaplatformen blootgesteld aan ongezond voedsel 
en niet-alcoholische dranken. In alle omgevingen en op alle platformen is de voedingsmarketing 
dominant aanwezig voor ongezonde voedingsmiddelen en dranken. Uit een groot aantal gegevens 
blijkt dat marketing voor ongezonde voeding bijdraagt tot ongezonde voedingsvoorkeuren, 
koopverlangens en ongezonde eetgewoonten. Zelfregulerende benaderingen zijn over het 
algemeen ontoereikend om de blootstelling van kinderen aan marketing voor ongezond voedsel te 
verminderen. Daarom moeten regeringen op alle bevoegdheidsniveaus dringend een 
alomvattende regelgeving invoeren om kinderen tot 18 jaar te beschermen tegen reclame en 
marketing voor ongezonde voeding via diverse media, platformen en omgevingen, en daarbij 
rekening houden met bestaande EU-verordeningen en -richtlijnen.  
 
Conclusies en aanbevelingen 

Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van het bewijsmateriaal betreffende de marketing 
van levensmiddelen gericht op kinderen. In het bijzonder worden kinderen benaderd via een breed 
scala aan media en een verscheidenheid aan advertentieformats. Er zijn aanwijzingen dat de 
marketing van voedingsmiddelen voornamelijk ongezonde voedingsproducten betreft en dat deze 
marketing voor ongezonde voeding van invloed is op de voedingsvoorkeuren, de koopwensen en 
de voedingspatronen van kinderen. Zelfreguleringsbenaderingen zijn ontoereikend om de 
daadwerkelijke blootstelling van kinderen aan de marketing voor ongezond voedsel te 
verminderen, aangezien hun engagementen niet altijd even uitgebreid zijn, de gebruikte systemen 
voor de profilering van voedingsstoffen zwak zijn en hun overeenkomsten alleen voor hun leden 
gelden. Daarom moeten regeringen op alle bevoegdheidsniveaus dringend een alomvattende 
regelgeving invoeren om kinderen tot 18 jaar te beschermen tegen reclame en marketing voor 
ongezonde voeding via diverse media, platformen en omgevingen, en daarbij rekening houden met 
bestaande EU-verordeningen en -richtlijnen.  

In het bijzonder wordt krachtige en alomvattende overheidsregulering aanbevolen die zowel de 
blootstelling van kinderen aan de marketing van ongezond voedsel als de macht van de marketing 
aanpakt:  

• Een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van voedingsstoffen 

(d.w.z. het systeem van WHO Europe voor de profilering van voedingsstoffen of een 

soortgelijk systeem) moet worden gebruikt om te bepalen voor welke levensmiddelen er 

geen marketing gericht op kinderen is toegelaten.  

• Regelgeving om de marketing van ongezonde, niet-toegestane levensmiddelen voor 

kinderen aan banden te leggen, moeten, voor zover het rechtsgebied dit toestaat, alle 

relevante media en omgevingen omvatten, met name digitale media (d.w.z. marketing in 

advergames en in-game reclame gericht op kinderen), sportsponsoring (verbod op het 

sponsoren van evenementen, infrastructuur en jeugdteams), verpakkingen met cartoons en 

bekende figuren en promoties, wedstrijden en weggeefacties in winkels, aangezien deze 

gewoonlijk niet onder bestaande voorschriften of beperkingen vallen.  

• De regeringen moeten ervoor zorgen dat met name plaatsen waar kinderen samenkomen 

- met inbegrip van crèches, scholen, schoolpleinen en voorschoolse centra, speelplaatsen, 

gezins- en kinderklinieken en pediatrische diensten, alsmede tijdens sportieve of culturele 

activiteiten die op deze locaties plaatsvinden - vrij zijn van alle vormen van ongeoorloofde 

marketing van voedingsmiddelen ten aanzien van kinderen. 
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• Er moet een verbod op televisie komen om de uitzending van reclame voor ongezonde 

voeding tussen 6.00 en 23.00 uur te vermijden, wanneer kinderen het meest tv-kijken. Dit 

moet gelden voor alle reclamevormen die op televisie worden gebruikt, met inbegrip van 

sponsoring en productplaatsing.  

• Voorts wordt aanbevolen een verbod in te stellen op het gebruik van marketingtechnieken 

die kinderen aanspreken (bv. stripfiguren en merkmascottes en kidfluencers), zowel in 

reclame als op de verpakking bij marketing van ongezonde 'niet-toegestane' 

levensmiddelen.  

• De Belgische regeringen moeten ook de internationale gedragscode voor het op de markt 

brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk ('International Code of Marketing of 

Breastmilk Substitutes') volledig toepassen.  

• Verbetering van de voedsel- en reclame-opvoeding om kinderen en de mensen die voor 

hen zorgen sterker en weerbaarder te maken. Deze inspanningen kunnen via het onderwijs 

en maatschappelijke organisaties geïmplementeerd worden 

• Daarnaast moet de voedselmarketing ten opzichte van kinderen via diverse platformen en 

omgevingen (waaronder digitale media) regelmatig worden gecontroleerd. In België bestaat 

momenteel geen controlesysteem. 

Hoewel de voedselmarketing belangrijk is om aan te pakken, is het slechts één belangrijk aspect 
van de obesogene voedselomgevingen waaraan kinderen worden blootgesteld. Andere acties 
(zoals onder meer het verstrekken van gezonde voeding in scholen, fiscaal beleid ter bevordering 
van gezonde voeding, etikettering en herformulering op de voorkant van verpakkingen, 
voedselaankopen) kunnen bijgevolg in combinatie hiermee nodig zijn om obesitas bij kinderen in 
België op zinvolle wijze terug te dringen en te voorkomen.    
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

  

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Advertising Advertising Reclame Publicité Werbung 

Food Food Voeding Alimentation Ernährung 

/ Unhealthy food Ongezonde 
voeding 

Alimentation 
malsaine 

Ungesunde ernährung  

Child Child Kind Enfant Kind 

Adolescent Adolescent Adolescent Adolescent Jugendlicher 

Pediatric 
obesity 

Pediatric obesity Kinderobesitas Obésité 
pédiatrique 

Pädiatrische adipositas 

Social media 
Social media Sociale media Médias 

sociaux 
Soziale medien 

Marketing Marketing Marketing Marketing Vermarktung 

Internet Internet Internet Internet Internet 

Legislation, 
Food 

Food legislation Voedingswetgeving Législation 
alimentaire 

Lebensmittelrecht 
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I. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Er is steeds meer wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat de marketing van ongezond 
voedsel gericht op kinderen een negatieve invloed heeft op de eetgewoonten van kinderen. In mei 
2010 heeft de World Health Assembly unaniem de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen inzake het beperken van de reclame voor 
energierijke voedingsmiddelen en dranken met veel suikers, verzadigde vetten en zout gericht op 
kinderen (WHA63.14). In deze aanbevelingen worden de regeringen opgeroepen de gevolgen voor 
kinderen van de reclame voor energierijke voedingsmiddelen en dranken met veel suikers, 
verzadigde vetten en zout, te beperken. Voorts worden de regeringen in het latere WHO-actieplan 
tegen chronische ziekten (2013-2020) en in het verslag van de WHO-commissie op hoog niveau 
voor de uitbanning van obesitas bij kinderen (2019) opgeroepen wetgeving in te voeren om de 
reclame voor ongezonde voedingsmiddelen en dranken gericht op kinderen zoveel mogelijk te 
beperken. In België is er (nog) geen omvangrijke wetgeving ter zake en is er vooral sprake van 
zelfregulering door de voedingsindustrie. Uit wetenschappelijke onderzoeken en studies blijkt dat 
zelfregulering onvoldoende is om de blootstelling van kinderen aan ongezonde reclame te 
verminderen. Het lijkt dan ook dringend noodzakelijk een aanpak voor België te ontwikkelen, met 
aanbevelingen voor beleidsmakers, rekening houdend met de uiteenlopende mediaplatformen 
(televisie, online en sociale media, sportomgevingen, enz.) waarop kinderen aan reclame worden 
blootgesteld, alsook met de bevoegdheden van de verschillende autoriteiten. 

 

II. METHODOLOGIE 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Voeding en 
Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)  de nodige expertises bepaald. Op basis 
hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen in de  disciplines opgesomd in 
de tabel van Deel V. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring 
en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico 
op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die 
in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. Er zou 
verder overleg kunnen worden gepleegd met de regering en andere verschillende 
belanghebbenden om de daaruit voortvloeiende aanbevelingen te verfijnen voordat deze worden 
geïmplementeerd. 
 
Vanuit ethisch oogpunt is dit een delicaat onderwerp: het gaat om een kwetsbare bevolkingsgroep 
(kinderen, met inbegrip van adolescenten) waar gedragingen, ook op het gebied van 
eetgewoonten, nog aangeleerd worden en eenmaal verworven, moeilijk te veranderen zijn. Het 
belangrijkste uitgangspunt van het advies was dat het belang van de gezondheid, en met 
name de bescherming van de gezondheid van kinderen, voorrang moet krijgen boven 
economische belangen.  
 
Na goedkeuring van het advies door de ad-hoc werkgroep en door de permanente werkgroep 
belast met VGVV, werd het advies tenslotte gevalideerd door het College van de Hoge 
Gezondheidsraad. 
 
  



  

 

 

 
 

− 10 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

III. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

1. INLEIDING 

In België staan voedingsrisico's op de derde plaats van de ziektelast (2016), na tabak en hoge 

bloeddruk (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2018; Schwingshackl et al., 2019). Belgen 

in alle leeftijdsgroepen voldoen over het algemeen niet aan de 'Food-based Dietary Guidelines' of 

praktische voedingsaanbevelingen (Vandevijvere et al., 2009; De Ridder et al., 2016). De inname 

van groenten en fruit bij de Belgische bevolking van 15-64 jaar is licht gedaald tussen 2004 en 

2014, maar het verschil was niet significant (Vandevijvere et al., 2009 ; De Ridder et al., 2016). De 

consumptie van energierijke, nutriëntarme levensmiddelen bij personen van 15-64 jaar was 

buitensporig hoog in 2004 (730 kcal/dag) en daalde tot 674 kcal/dag in 2014. Deze daling was 

echter evenmin statistisch significant. In 2014 voldeed slechts ongeveer 2,1% van de kinderen (3-

9 jaar), 2,4% van de adolescenten (10-17 jaar) en 6,6% van de volwassenen aan de hoogste 

aanbevolen innameniveaus voor energierijke voedingsmiddelen met een laag nutriëntgehalte. In 

2014 was het gebruikelijke aandeel van de dagelijkse energie-inname uit ultrabewerkte 

voedingsmiddelen en dranken 33,3% (95%CI=32,1-35,0%) voor kinderen, 29,2% (95%CI=27,7-

30,3%) voor adolescenten en 29,6% (95%CI=28,5-30,7%) voor volwassenen (Vandevijvere et al., 

2018). Er werd ook vastgesteld dat Belgische diëten met een groter calorisch aandeel van 

ultrabewerkte voedingsmiddelen aanzienlijk goedkoper waren dan diëten met een lager aandeel 

van deze producten, terwijl het omgekeerde werd vastgesteld voor onbewerkte en minimaal 

bewerkte voedingsmiddelen (Vandevijvere et al., 2020). In 2014 had, op basis van gemeten 

gewichts- en lengtegegevens uit de laatste voedselconsumptiepeiling, 51,3% van de Belgische 

bevolking van 3-64 jaar een Body Mass Index (BMI) die als normaal werd beschouwd, terwijl 29,0% 

met overgewicht kampte en 16,0% zwaarlijvig was. Bij kinderen en adolescenten (3-17 jaar) had 

70 tot 75% van de personen een normale BMI (Lebacq, 2015). Bij 2-jarigen in Vlaanderen was 1 

op 100 kinderen zwaarlijvig in 2016, bij 12- tot 14-jarigen was dit 4 op 100. Op alle leeftijden was 

het percentage meisjes met overgewicht hoger dan dat van jongens met overgewicht.  Op alle 

leeftijden hadden kinderen die geboren waren of opgroeiden in achtergestelde gebieden een 

minder gunstige gewichtsstatus. Ongeveer 20% van de 4-jarigen in achterstandswijken had 

overgewicht. Bij geprivilegieerde kinderen was dat minder dan 1 op 10 op die leeftijd. Vanaf de 

leeftijd van 10 jaar had ten minste 32% van de kinderen in achterstandswijken overgewicht. Dit 

was twee keer zoveel als voor kinderen die niet in armoede opgroeiden (Vancoppenolle et al., 

2020). 

Overmatige gewichtstoename en ongezonde voeding tijdens de kindertijd worden in verband 

gebracht met een hoger risico op invaliditeit en vroegtijdige sterfte op volwassen leeftijd, wat een 

belangrijke belemmering vormt voor het welzijn en bijdraagt aan de stijgende gezondheidskosten 

in verband met niet-overdraagbare ziekten (NCD's) (Pulgaron et al., 2013; Mamun et al., 2009). 

Terwijl de determinanten van eetgedrag op individueel, gezins- en omgevingsniveau werken, zijn 

promotiestrategieën die door voedingsbedrijven worden gebruikt om een grotere aankoop en 

consumptie aan te moedigen, geïdentificeerd als een belangrijke factor in de aanhoudende 

overmatige consumptie van ongezonde voedingsproducten (Swinburn et al., 2011 ; Hawkes et al., 

2015 ; WHO, 2010).  
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Kinderen worden blootgesteld aan ongezond voedsel en ongezonde niet-alcoholische dranken via 

een breed scala aan omgevingen en mediaplatformen en internationaal onderzoek heeft 

aangetoond dat dit bijdraagt aan ongezonde voedings- en drankvoorkeuren (Boyland et al., 2011; 

Borzekowski et al, 2001; Kelly et al., 2015; Hastings, 2015; Smith et al., 2019), koopwensen 

(Buijzen & Valkenburg, 2003 ;Hastings, 2015), voedselconsumptie (Hastings, 2015; Boyland et al., 

2016; Kearney et al., 2021) en uiteindelijk aan overgewicht en obesitas bij kinderen (Boyland et al., 

2016).  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft herhaaldelijk een reeks aanbevelingen 

gelanceerd, waaronder verscheidene instrumenten en richtsnoeren, om landen te helpen de 

blootstelling van kinderen aan ongezonde voedingsmiddelen en dranken, en in het bijzonder de 

reclame voor of de marketing van die producten, te beperken. In mei 2010 hebben regeringen van 

192 landen, waaronder België, Resolutie WHA63.14 bekrachtigd om de marketing van 

voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken met een hoog gehalte aan verzadigde vetten, 

transvetzuren, vrije suikers en/of zout voor kinderen en adolescenten te beperken. 

Momenteel zijn in België en de Belgische gewesten de beperkingen ter bescherming van kinderen 

tegen ongezonde voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken voor het merendeel 

zelfregulerend, d.w.z. vastgesteld en uitgevoerd door de voedingsmiddelen- en reclame-industrie. 

Bovendien worden deze toezeggingen en verbintenissen niet onafhankelijk en regelmatig 

gecontroleerd en geëvalueerd. 
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2. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 

Het algemene doel van dit advies van de HGR is het formuleren van concrete, wetenschappelijk 

onderbouwde aanbevelingen om de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan 

ongezonde voeding en ongezonde niet-alcoholische dranken via media en marketing in België 

effectief te verminderen.  Ongezonde voedingsmiddelen en dranken zijn voedingsmiddelen en 

dranken waarvoor er volgens het model voor de profilering van voedingsstoffen van WHO Europe 

geen marketing mag gebeuren gericht op kinderen (WHO Regional Office for Europe, 2015). 

Specifieke doelstellingen zijn onder meer: 

- Concrete, op feiten gebaseerde aanbevelingen formuleren voor regeringen op 

verschillende bevoegdheidsniveaus in België om, waar mogelijk, zowel in absolute termen 

als in verhouding tot gezonde voeding, de blootstelling van kinderen, met inbegrip van 

adolescenten, aan de marketing van ongezonde voeding via alle relevante media te 

verminderen (d.w.z. in en rond scholen, televisie, radio, tijdschriften, online, mobiele en 

sociale media, sport, buitenshuis, openbaar vervoer, voedselverpakkingen). Sponsoring en 

voedings- en gezondheidsclaims worden eveneens beschouwd als vormen van marketing. 

Voedings- en gezondheidsclaims vallen echter onder de bevoegdheid van de EU en worden 

in dit verslag en zijn aanbevelingen dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

- Specificeren van de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidsniveaus in 

België om de marketing van ongezonde voeding voor kinderen aan te pakken, rekening 

houdend met de jurisdictie op Europees niveau en de verschillende soorten 

mediaplatformen. 

- Concrete aanbevelingen formuleren om de mediageletterdheid van kinderen, inclusief 

adolescenten, met betrekking tot voedsel te verbeteren. 

- Belangrijke aanbevelingen formuleren voor andere, niet-gouvernementele 

belangengroepen om de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond 

voedsel via media en marketing in België te verminderen en deze op een nuttige en 

aantrekkelijke manier te vertalen. 

In dit advies van de HGR wordt bijzondere aandacht besteed aan kinderen en adolescenten in 

kwetsbare situaties, voor zover daarvoor bewijzen beschikbaar zijn. De focus van dit advies van 

de HGR ligt op levensmiddelen en niet-alcoholische dranken. Alcoholische dranken zijn derhalve 

uitgesloten. Voor de volledigheid wordt de kwestie van borstvoeding en het op de markt brengen 

van vervangingsmiddelen voor moedermelk ook kort besproken in een speciaal hoofdstuk 

(hoofdstuk 8) van dit verslag.  

  



  

 

 

 
 

− 13 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

3. BELANGRIJKSTE DEFINITIES 
 

Ongezonde voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken Voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken waarvoor er 
volgens het model voor de profilering van voedingsstoffen 
van WHO Europe geen marketing mag gebeuren gericht op 
kinderen (WHO Regional Office for Europe, 2015). 
  
Alcoholische dranken zijn uitgesloten.  

Kinderen Kinderen omvatten adolescenten tot 18 jaar oud 

Gericht op kinderen Om te bepalen of een reclameboodschap al dan niet op 
kinderen is gericht, moet rekening worden gehouden met de 
context waarin zij wordt gepresenteerd en in het bijzonder 
met: 
a) de aard en het beoogde doel van de goederen waarvoor 
reclame wordt gemaakt; 
b) de wijze waarop dergelijke reclame wordt gepresenteerd; 
c) het tijdstip waarop en de plaats waar de reclame wordt 
vertoond 

Blootstelling Het bereik en de frequentie van de boodschap 

Kracht De creatieve inhoud, vormgeving en uitvoering van de 
boodschap 

Reclame-impact Het aantal personen dat een advertentie bekijkt, waarbij één 
impact gelijk staat aan één persoon die één vertoning van een 
advertentie bekijkt 

Influencers Individuen die een online aanhang hebben opgebouwd door 
het creëren van content op sociale media, en influencer 
marketing is een strategische samenwerking tussen een 
merk en een influencer om een product of dienst te promoten. 

Voedingsmiddelen waarvoor geen marketing gericht op 
kinderen mag gebeuren 

Voedingsmiddelen die niet voldoen aan de criteria van het 
model voor de profilering van voedingstoffen van WHO 
Europe 

Voedingsmedia Voedingsmedia zijn de niet-commerciële 
voedingsboodschappen die in de massamedia verschijnen; 
niet alleen de kookprogramma's op tv en de berichten over 
voeding op sociale media, maar ook de kookboeken en 
tijdschriften die voedingsboodschappen onderschrijven. 

Voedingsmarketing Elke methode die wordt gebruikt om reclame te maken voor 
voedingsproducten of voedingsmerken, deze te promoten of 
bekend te maken. "Marketing" omvat niet alleen reclame, 
maar alle andere commerciële communicatie die 
bedoeld is om de consumptie van levensmiddelen te 
bevorderen of dat effect kan hebben. 
  

Kidfluencers kinderen die online zijn geplaatst op verschillende sociale 
mediaplatformen die grote aantallen kijkers en volgers 
genereren en vaak geld verdienen voor gesponsorde inhoud  

Betaalde media ('Paid media') Media waarvoor bedrijven betalen om gebruik te maken van 
een kanaal van derden, zoals sponsoring en reclame op sites 
van derden. 

Verdiende media ('Earned media') Klanten, de pers en het publiek delen inhoud, spreken over 
merken via mond-tot-mondreclame en discussiëren 
anderszins over het merk.  Met andere woorden, de 
vermeldingen zijn "verdiend", dat wil zeggen dat zij vrijwillig 
door anderen worden gegeven. 

Advergame Advergames zijn spelletjes die speciaal zijn ontworpen voor 
reclamedoeleinden. Deze spelletjes zijn uitdrukkelijk 
een vorm van marketingcommunicatie, ontwikkeld door 
bedrijven of organisaties om hun merk of 
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product te promoten. Het merk of product is de 
hoofdrolspeler, het centrale personage of het belangrijkste 
kenmerk in het spel. 
  

 Eigen media ('Owned media') Media gemaakt en gecontroleerd door voedingsbedrijven 
waarvoor zij niet hoeven te betalen voor basisgebruik.  Dit 
kunnen blogs, YouTube-kanalen, websites, Facebook-
pagina's enz. zijn.  
 

Impact Impact is een maatstaf voor hoe vaak een spot wordt 
bekeken: het geeft het absolute aantal keren weer dat een 
spot gezien werd over een bepaald tijdsbestek. Dit wordt ook 
wel het aantal impressies genoemd. 
  

HFSS-voeding ('High fat sugar salt', hoog in vet, suiker en 
zout) 

Voedingsmiddelen die vier of meer punten scoren en dranken 
die één of meer punten scoren in het Britse Nutrient Profiling 
Model 2004-2005. Voorbeelden zijn frisdranken, dranken met 
toegevoegde suikers, gebak, snoep, ontbijtgranen, pasteitjes, 
ijs, pizza, chips en kant-en-klaarmaaltijden. 

Ultrabewerkt voedingsmiddelen Ultrabewerkte voedingsmiddelen worden meestal gemaakt 
van stoffen die uit voedingsmiddelen zijn geëxtraheerd, zoals 
vetten, zetmeel, toegevoegde suikers en gehydrogeneerde 
vetten. Ze kunnen ook additieven bevatten zoals kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen of stabilisatoren. Voorbeelden van 
deze voedingsmiddelen zijn diepvriesmaaltijden, frisdranken, 
hotdogs en vleeswaren, fastfood, verpakte koekjes, gebak en 
zoute snacks. 

 
 

4. BEWIJS VAN HET EFFECT VAN DE VOEDINGSMEDIA EN DE 
VOEDINGSMARKETING OP DE VOEDINGSVOORKEUREN, KOOPWENSEN, 
CONSUMPTIE EN GEWICHTSSTATUS VAN KINDEREN 

 
4.1 Voedingsmedia 

Voedingsmedia zijn de niet-commerciële voedingsboodschappen die in de massamedia 

verschijnen; niet alleen de kookprogramma's op tv en de berichten over voeding op sociale media, 

maar ook de kookboeken en tijdschriften die voedingsboodschappen onderschrijven. Anders dan 

bij traditionele reclame en gezondheidsbevorderende boodschappen worden voedingsmedia niet 

als reclameboodschappen gezien, maar als bronnen van amusement. In tegenstelling tot de 

traditionele reclame, zal het publiek deze boodschappen niet (proberen) te vermijden en zelfs actief 

op zoek gaan naar deze informatie (De Backer et al., 2017). Ook kinderen worden blootgesteld 

aan deze boodschappen, soms omdat ze ook actief op zoek zijn naar deze informatie voor 

amusementsdoeleinden (Ngqangashe et al., 2021), maar vaak toevallig als ze voor andere 

doeleinden op sociale media surfen of tv kijken met hun (groot)ouders of opvoeder die naar tv-

kookprogramma's kijken (Ngqangashe, 2019). Hun blootstelling aan voedingsmedia lijkt zich vooral 

te concentreren op sociale media en tot op zekere hoogte ook op kookprogramma's op tv, die we 

hier allebei bekijken als potentiële bronnen van blootstelling aan voeding die aandacht verdienen 

wanneer we ons richten op de talloze factoren die het voedingsgedrag van kinderen beïnvloeden. 

We geven een overzicht van de (toegenomen) prevalentie van voedingsmedia, wat ze 

onderschrijven, waarom ze zo succesvol zijn en eindigen met enig bewijs dat ze kunnen worden 

gebruikt als krachtige platformen voor positieve eetgewoonten, maar momenteel vooral 

eetgewoonten op meer negatieve manieren lijken te beïnvloeden. 
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4.1.1 Prevalentie van voedingsmedia 

TV-kookprogramma's bestaan al sinds de intrede van de televisie in het huishouden en hebben in 

de jaren negentig een echte vlucht genomen. Sindsdien hebben tv-kookprogramma's prime time 

slots bezet en zijn er wereldwijd 24/7-kookkanalen verschenen (Adema, 2000; de Solier, 2005). 

Amper twee decennia later zagen we opnieuw een explosie van voedselboodschappen, deze keer 

via digitale/sociale media. Met de opkomst van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok en 

andere platformen kunnen velen online over eten praten en doen dat ook (Rousseau, 2012; 

Rousseau, 2014), en vooral jongere generaties uiten zich door foto's van eten te plaatsen 

(Holmberg et al., 2016). Platformen zoals 'Tasty' trekken wereldwijd miljoenen kijkers en ook en 

vooral jongere kijkers. Kinderen en adolescenten verkiezen deze snellere en eenvoudigere 

kookinstructies boven de lange ('saaie') en vaak ingewikkelde tv-kookprogramma's die ze 

toeschrijven aan oudere mensen (Ngqangashe, 2019).  

Op sociale media zijn niet alleen deze nog professioneel opgebouwde voedselboodschappen te 

vinden, maar ook heel wat minder professioneel opgebouwde voedselboodschappen van een 

brede waaier van voedingsinfluencers.  

De inhoud van hun boodschappen is al even dwingend: voedingsinfluencers motiveren met succes 

veel van hun volgers om zich aan hun voedingsrichtlijnen te houden (Byrne, Kearney & MacEvilly, 

2017). Sommigen van hen groeien uit tot zogenaamde voedingsgoeroes. En consumenten 

vandaag zullen liever voedingsgoeroes geloven dan wetenschappers (Korthals, 2017). Tot slot 

hebben ook veel traditionele tv-koks hun weg gevonden naar digitale media; Jamie Oliver heeft 

bijvoorbeeld zijn eigen FoodTube-kanaal naast zijn tv-programma's en kookboeken. 

Met deze crossmediale strategie weet hij zowel een ouder als een jonger publiek te bereiken. En 

omdat soortgelijke boodschappen via verschillende platformen worden gedeeld, worden ze extra 

krachtig: ze roepen positievere attitudes op, worden als geloofwaardiger ervaren en ook 

overtuigender naar consumptie toe (Lim et al., 2015). Crossmediale strategieën kunnen eveneens 

worden gebruikt om voedingservaringen handiger te maken. In Zuid-Korea werd bijvoorbeeld een 

crossmediale strategie gebruikt om kijkers van een tv-kookprogramma in staat te stellen de 

recepten van de show tijdens het kijken op hun mobiele toestellen op te slaan, met de extra 

mogelijkheid om online ingrediënten te kopen via thuiswinkelkanalen (Shin, 2009).  

Dit wijst erop dat voedingsmedia weliswaar worden waargenomen en geconsumeerd vanwege hun 

amusementswaarde, maar dat zij indirect ook actief voedselconsumptiegedrag onderschrijven. De 

kracht van de voedingsmedia van vandaag is crossmediaal te zijn; via sociale mediaplatformen is 

voeding nu 'overal' (Rousseau, 2012) en aandacht voor deze alomtegenwoordigheid is 

gerechtvaardigd. 
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4.1.2 Voedingsmedia: wat staat er op hun menu? 

Van de verschillende redenen tot bezorgdheid die wij naar voren willen brengen in verband met de 

alomtegenwoordigheid van de voedingsmiddelenmedia in de huidige samenleving, richten wij ons 

in de eerste plaats op de voedingsmiddelen die zij aanprijzen. 

Er zijn een paar analyses van de voedingswaarde uitgevoerd op diëten die werden goedgekeurd 

door chef-koks van kookprogramma's of tv-kookprogramma's en deze kwamen tot de conclusie 

dat de gebruikte recepten niet voldeden aan de officiële voedingsrichtlijnen (Howard et al., 2012; 

Jones et al., 2013; Silva et al., 2010). Ook recepten van tv-kookprogramma's die zich specifiek op 

kinderen richten (zoals Masterchef Junior) voldoen niet aan de normen voor gezonde voeding 

(Ngqangashe et al., 2018). Verder hebben nog minder gedetailleerde analyses van 

voedingsmiddelen die worden geportretteerd op sociale media aangetoond dat de 

voedingsmiddelen die worden onderschreven door gebruikers van sociale media overwegend 

calorierijk en laag in voedingsstoffen lijken te zijn (Holmberg et al., 2016), hoewel een andere studie 

tot de conclusie kwam dat voedingsmiddelen die werden gedeeld op Instagram "gematigd gezond" 

waren (Sharma & De Choudhury, 2015). 

Onderzoek naar de voedingswaarde van verschillende voedingsmedia is schaars, zeker in 

vergelijking met wat we weten over de voedingswaarde van traditionele voedingsmarketing (zie 

Ngqangashe et al., 2018 voor een kort overzicht) en vereist meer onderzoeksaandacht. Uit een 

studie bleek dat de sociale media die adolescenten consulteren hen voornamelijk blootstellen aan 

ongezond voedsel, vaak in combinatie met overdreven portiegroottes (Qutteina et al. 2,019). Deze 

berichten in de sociale media zijn afkomstig van verschillende bronnen: voedingsmerken, 

leeftijdsgenoten en influencers. Wanneer we ons richten op het bredere plaatje van wat deze 

influencers onderschrijven, blijkt dat velen zich richten op uitsluitingsdiëten; het verbannen van 

specifieke voedingsmiddelen zoals gluten, zuivel, vet of suiker (Byrne, Kearney & MacEvilly, 2017).  

De meeste van deze influencers zijn ook niet gekwalificeerd als chef-kok of diëtist en hun diëten 

zijn niet gebaseerd op bewijzen, maar zogenaamde fad-diëten. Desondanks zijn ze populair en 

worden ze door de gemiddelde consument gezien als gezonde diëten (Byrne, Kearney & MacEvilly, 

2017). En ze zijn succesvol in het bekrachtigen van hun boodschap. 

4.1.3 De amusementsfocus van voedingsmedia 

Voedingsmedia zijn niet als strenge moeders die hun kinderen streng instrueren wat (niet) te eten, 

noch zijn ze als de 'saaie' wetenschappers of gezondheidsorganisaties die ons slechts met feiten 

en cijfers 'informeren' over wat te eten (Klassen et al., 2018). Integendeel, bij influencers en 

voedingsmedia in het algemeen gaat het om plezier, entertainment en de verhalen die we graag 

horen; over het persoonlijke leven van degenen die de voedselboodschappen onderschrijven 

(Abbots, 2015; Klassen et al., 2018). 

  



  

 

 

 
 

− 17 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

Voedingsmedia gaan "minder over hoe te koken en meer over hoe te leven" (Naccarato & Lebesco, 

2013). Toen tv-kookprogramma's in de jaren negentig hun sterke opmars kenden, kwam dat (deels) 

doordat ze steeds meer verschoven van hun informatieve focus naar een meer op entertainment 

gerichte focus (Collins, 2009; Ketchum, 2005; Nathanson, 2009). Bij sommige succesformats, 

zoals de internationale show 'Come Dine with Me' (in Vlaanderen wordt deze populaire show 

uitgezonden als 'Komen Eten'), gaat het niet langer om het koken, maar om alle omringende 

kenmerken verpakt in humoristisch entertainment (Harbidge, 2013). Toch kunnen zelfs de meest 

onderhoudende shows over eten en koken nog steeds informatieve elementen bevatten, en 

moeten ze misschien als 'edutainment'-shows worden bestempeld (de Solier, 2005). 

We hebben eerder betoogd dat dit van deze shows zeer waardevolle platformen maakt om op 

bewijzen gebaseerde informatieve boodschappen op een onderhoudende vertellende manier te 

onderschrijven bij een breder publiek (De Backer et al., 2017).  

Dit is aan de orde gesteld door verschillende onderzoekers die opriepen tot samenwerking met tv-

kookprogramma's om hun (vaak grote) publiek voor te lichten over gezonde voedingskeuzes 

(Howard, Adams& White, 2012 ; Jones et al., 2013 ; Pope, Latimer & Wansink, 2015). Om deze 

oproep tot actie te ondersteunen, sluiten we dit deel af met een aantal aanwijzingen dat 

voedingsmedia het gedrag van hun kijkers kunnen beïnvloeden en dat ook doen, maar momenteel 

(nog) niet op de meest wenselijke manieren. 

4.1.4 (Potentiële) effecten van voedingsmedia op het gedrag van de kijker 

De meeste studies hebben zich gericht op een volwassen publiek en hebben aangetoond dat 

voedingsmedia in de eerste plaats, en misschien wel voornamelijk, overeenstemmen met 

kookgewoonten: kijken hoe anderen koken stemt overeen met de eigen kookgewoonten (De 

Backer & Hudders, 2016; Pope, Latimer & Wansink, 2015). Als we ons richten op de daadwerkelijke 

consumptie van voedsel, hebben crosssectionale studies aangetoond dat tv-kookprogramma's 

mogelijk niet zozeer overeenkomen met voedingsrichtlijnen in het algemeen (De Backer & 

Hudders, 2016 ; Villani et al., 2015), hoewel een laboratoriumexperiment een effect heeft 

aangetoond van het kijken naar voedingsmedia op de consumptie van vooral zoete 

voedingsmiddelen (Bodenlos & Wormuth, 2013). Bij kinderen werden vergelijkbare effecten 

vastgesteld (Neyens & Smits, 2017): kinderen eten meer pannenkoeken en suiker nadat ze een 

tv-kok hebben gezien die deze voedingsmiddelen kookt en eet. In een andere studie (Ngqangashe 

et al., 2018b) werd echter aangetoond dat tv-kookprogramma's ook kunnen worden gebruikt om 

de voedingsattitudes en het voedingsgedrag van kinderen (ten opzichte van fruit en groenten in dit 

geval) in positievere zin te veranderen.  

Kinderen laten kijken naar een aflevering van een tv-kookprogramma dat gericht is op kinderen en 

fruit en groenten aanprijst, verhoogt de kans dat zij een stuk fruit zullen verkiezen boven een koekje 

wanneer hen een snack wordt aangeboden. Sociale media kunnen vergelijkbare effecten hebben; 

adolescenten die 4 minuten naar Tasty-video's over fruit- en groentesnacks keken, hadden meer 

kans om in de toekomst gezonde snacks te bereiden in vergelijking met degenen die 4 minuten 

naar bereidingen op basis van chocolade keken (Ngqangashe, 2019).  
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Dergelijke effectstudies zijn ook populair op het gebied van gezondheidsstudies, waar 

wetenschappers hebben aangetoond dat kookprogramma's een effect kunnen hebben op hun 

publiek (bv. Clifford et al., 2009). Voedingsdeskundigen hebben ook met succes een massale open 

online kookcursus (MOOC) gebruikt om wereldwijd de eetgewoonten van meer dan 7.000 mensen 

te veranderen (Adam et al., 2015). In deze studies werden de "kookprogramma's" echter ontworpen 

door wetenschappers en voedingsdeskundigen. Ze komen dus misschien niet overeen met wat in 

werkelijkheid wordt uitgezonden. 

Concluderend kan worden gesteld dat de analyses van de voedingswaarde van de 

voedingsmiddelenmedia tot dusver geen veelbelovende resultaten hebben opgeleverd: de 

voedingsmiddelen die via de voedingsmiddelenmedia worden aangeprezen, lijken niet te voldoen 

aan de internationale voedings- en dieetrichtlijnen. Studies hebben evenwel aangetoond dat als 

we de producenten van voedingsmiddelenmedia ervan kunnen overtuigen zich te richten op 

gezonde voeding, zij krachtige platformen van verandering kunnen worden. 

4.2 Voedingsmarketing 

De huidige voedingsomgevingen, gedefinieerd als de fysieke, sociaal-culturele, economische en 

beleidsmatige omgeving, omstandigheden en mogelijkheden die de voedingsvoorkeuren en -

patronen van mensen beïnvloeden (Swinburn et al., 2013), zijn heel anders dan die van vorige 

generaties. 

Er zijn aanwijzingen voor een aanzienlijke uitbreiding van de soorten en hoeveelheden 

ultrabewerkte voedingsmiddelen die wereldwijd worden verkocht, hetgeen neerkomt op een 

overgang naar een meer bewerkt globaal dieet. Naarmate landen rijker worden, worden grotere 

volumes en een grotere variëteit van ultrabewerkte voedingsproducten verkocht. De verkoop van 

deze producten is het hoogst in Australazië, Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika (Baker et 

al., 2020). Trends in de verkoop van ultrabewerkte voedingsproducten zijn in verband gebracht met 

de 'body mass index'-trajecten in landen over de hele wereld (Vandevijvere et al., 2019). 

In de meeste landen is tegenwoordig een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen en dranken 

beschikbaar, maar tegelijkertijd staan de ruime beschikbaarheid en de uitgebreide marketing van 

veel van deze producten, vooral die met een hoog gehalte aan energie, verzadigde vetten, suiker 

of zout, pogingen om gezond te eten en een gezond gewicht te behouden, in de weg, vooral bij 

kinderen en adolescenten. 

In dit verslag wordt met voedingsmiddelenmarketing elke methode bedoeld die wordt gebruikt om 

reclame te maken voor voedingsmiddelen of voedingsmiddelenmerken of om deze te promoten of 

bekend te maken. "Marketing" omvat niet alleen reclame, maar ook alle andere commerciële 

communicatie die bedoeld is om levensmiddelen te promoten of daartoe kan leiden. Met andere 

woorden, marketing omvat betaalde media (d.w.z. productplaatsing, reclame, sponsoring), 

verdiende media (d.w.z. delen/liken op sociale media) en eigen media (d.w.z. merkwebsites, 

merkpagina's op sociale media, verpakkingen, strategieën voor schappen in supermarkten). 

  



  

 

 

 
 

− 19 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

De invloed van marketing is gebaseerd op zowel blootstelling als macht, zoals geïllustreerd en 
gedefinieerd in figuur 1.  

Figuur 1: Marketingcommunicatie als functie van blootstelling en macht 

 

 

4.2.1 Omvang en aard van de voedingsmarketing gericht op kinderen 

 

Over het algemeen zijn de investeringen in voedingsmarketing gericht op kinderen 

verhoudingsgewijs groter dan de investeringen in marketing gericht op volwassenen (Cairns et al., 

2013). Kinderen en adolescenten zijn een belangrijke doelgroep voor adverteerders. Ze hebben 

niet alleen een toenemende koopkracht, ze hebben ook een belangrijke invloed op de aankopen 

van hun ouders ("pester power") (Huang et al., 2016) en de voorkeuren die ze in hun kindertijd 

ontwikkelen worden levenslange gewoonten. Voor adverteerders is het dan ook belangrijk om 

kinderen al op jonge leeftijd aan hun merk te binden. Als gevolg daarvan worden kinderen 

blootgesteld aan heel wat reclame.  

 

Uit een recent onderzoek van de WHO, dat 143 inhoudsanalytische studies omvatte (studies die 

nagaan waar voedselmarketing voorkomt, hoeveel er is, voor welke merken/producten en welke 

creatieve inhoud en marketingtechnieken worden gebruikt), gepubliceerd tussen 2009 en 2020, 

bleek dat voedingsmarketing nog steeds wijdverbreid is, ook in omgevingen waar kinderen 

samenkomen en tijdens televisieprogramma's en kijktijden voor kinderen. Voedingsmarketing 

promoot voornamelijk voedingsmiddelen die bijdragen aan ongezonde eetgewoonten (zoals "fast 

food", met suiker gezoete dranken en chocolade en snoepgoed) en maakt gebruik van een breed 

scala aan creatieve strategieën die een jong publiek kunnen aanspreken (zoals steunbetuigingen 

van beroemdheden/sporters, reclamefiguren en spelletjes) (WHO, 2022; Cairns et al., 2013). In 

een recent onderzoek in 22 landen, waarbij gebruik werd gemaakt van het model voor de profilering 

van voedingsstoffen van het WHO Regional Office for Europe, bleek er op televisie gemiddeld vier 

keer zoveel reclame te zien voor voedingsmiddelen en dranken die volgens de WHO-criteria niet 

het voorwerp zouden mogen uitmaken van op kinderen gerichte marketing als voor 

voedingsmiddelen en dranken die dat wel mochten. De voedingsmiddelen en dranken voor 

kinderen waarvoor op televisie het meest aan marketing werd gedaan waren: dranken (inclusief 

koolzuurhoudende frisdranken) (15%; 81% daarvan zou men niet mogen toestaan); chocolade en 
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snoepgoed (13% van alle voedingsadvertenties; 100% daarvan zou men niet mogen toestaan); 

kant-en-klare voeding en gerechten (12%; 76% daarvan zou men niet mogen toestaan); 

ontbijtgranen (9%; 87% daarvan zou men niet mogen toestaan) en gebak, koekjes en pasteitjes 

(7%; 100% daarvan zou men niet mogen toestaan) (Kelly et al., 2019). Uit een recent Europees 

onderzoek in een aantal Europese landen bleek dat een kind in de EU in de leeftijd van 4-17 jaar 

in 2017 gemiddeld aan 4,7 spots per dag op televisie werd blootgesteld voor voedingsmiddelen en  

dranken met een hoog vet- en zoutgehalte en een hoog suikergehalte of voor fastfoodrestaurants.  

 

Dit was iets meer dan de helft van het aantal spots voor HFSS-voeding, -dranken en -

fastfoodrestaurants waaraan een volwassene in 2017 werd blootgesteld, namelijk 9,2 spots per 

dag. Uit de analyse van de kijkgegevens blijkt verder dat 75% van de spots en 70% van de impact 

van reclame voor voedingsmiddelen en dranken betrekking hadden op HFSS-producten of -

merken. Zo bleek dat kinderen ongeveer 10 keer meer advertenties voor HFSS-voeding te zien 

kregen dan voor gezonder voedsel in Roemenië, 6 keer meer in Zweden en 3,5 keer meer in 

Litouwen en Italië tijdens de piekmomenten in de loop van de dag waarop ze tv-kijken (Ecorys, 

2021). In een kleiner aantal EU-landen dat digitale marketing beoordeelde, werd vastgesteld dat 

de meest gepromote categorie van online HFSS-reclames betrekking had op producten die als 

"zoete snacks" werden geclassificeerd. Het aandeel "zoete snacks" in alle HFSS-advertenties 

waaraan kinderen online werden blootgesteld, varieerde tussen 27% (online vastleggen van 

gegevens) en 35% (online volgen van gedrag) (Ecorys, 2021). 

 

Hoewel tv-reclame een belangrijk marketingkanaal blijft (Cairns et al., 2009; Hastings et al., 2003) 

evenals productverpakkingen, zijn digitale media en geïntegreerde marketing over meerdere 

mediaplatformen heen de dominante kanalen geworden (Cairns et al., 2013). Een steeds vaker 

toegepaste tactiek is de integratie van merkcontent in media-inhoud (ook bekend als merk- of 

productplaatsing). Dit gebeurt niet alleen in televisieprogramma's en films, maar ook in 

muziekvideo's, influencer content en online games. 

 

Als gevolg van een meer gefragmenteerd mediagebruik begonnen adverteerders nieuwe 

advertentieformats te ontwikkelen. Deze advertentieformats worden gekenmerkt door een 

toenemende integratie van commerciële inhoud in media-inhoud, interactieve betrokkenheid van 

de consument bij de commerciële inhoud en een personalisering van de inhoud op basis van de 

persoonlijke informatie of het online surfgedrag van kinderen (De Jans, Hudders & Cauberghe, 

2018). Een traditionele televisiecommercial of gedrukte advertentie onderscheidt zich duidelijk van 

de gewone media-inhoud, heeft een duidelijke commerciële boodschap en onderbreekt de 

verwerking van de media-inhoud, waardoor kinderen meer cognitieve middelen hebben om de 

reclameboodschap kritisch te verwerken. De huidige formats integreren de commerciële inhoud 

echter sterk in de media-inhoud. 

 

Merkplaatsing bijvoorbeeld integreert het merk in een film, televisieserie, muziekvideo of game. Als 

zodanig moet de kritische verwerking van de commerciële inhoud concurreren met de verwerking 

van de media-inhoud. Aangezien dit de voornaamste activiteit van kinderen is bij het bekijken van 

media-inhoud, is het minder waarschijnlijk dat kinderen middelen besteden aan een kritische 

evaluatie van de commerciële inhoud. Bovendien dagen nieuwe reclameformats kinderen uit om 

interactief met de reclame-inhoud aan de slag te gaan. Bij advergames, korte spelletjes die door 

een merk zijn ontwikkeld, is het manipuleren van het product vaak een vereiste om het spel te 

kunnen spelen. 
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Daarnaast is sponsoring van sportevenementen (met inbegrip van e-sportevenementen) 

gebruikelijk, maar heeft dit aspect weinig aandacht gekregen, afgezien van de sponsoring van 

evenementen zoals de Olympische Spelen, de FIFA-wereldbeker voor mannen en het Europees 

kampioenschap voetbal voor mannen. Terwijl de promotie van tabaksproducten via 

sportevenementen grotendeels is verdwenen, wordt er nog steeds geadverteerd en gesponsord 

door bedrijven die alcohol, ongezonde voeding en met suiker gezoete dranken verkopen (Ireland 

et al., 2019). Verpakkingen worden ook vaak gebruikt om ongezond voedsel aan kinderen te 

verkopen. Uit een recente studie uit Frankrijk (Richonnet et al., 2021) bleek dat de 

marketingstrategieën die het vaakst werden gebruikt voor voedingsproducten voor kinderen 

(N=1155) cartoons (97%; n = 1120) en mascottes (78%; n = 896) waren. Hoewel bijna alle 

producten marketing op de voorkant van de verpakking vermeldden, voldeed 95% niet aan de 

criteria van het model voor de profilering van voedingsstoffen van WHO Europe en behoorde het 

merendeel (59%; n = 676) tot de nutriscoregroepen D en E (Richonnet et al., 2021). 

 

Steeds vaker wordt specifieke informatie over kinderen verzameld wanneer zij zich aanmelden 

voor een eigen account, waardoor bedrijven specifiek op hen gerichte inhoud of video's kunnen 

tonen. YouTube heeft bijvoorbeeld onlangs een app voor kinderen gelanceerd waar kinderen 

geschikte inhoud kunnen vinden. Alle video's worden gescreend en bijvoorbeeld gewelddadige of 

seksuele video's worden geweerd van het platform, maar alle getoonde video's zijn afgestemd op 

hun voorkeuren. Deze gerichte boodschappen kunnen effectiever zijn omdat ze inspelen op de 

voorkeuren van kinderen, wat de kans groter maakt dat ze de getoonde reclameboodschap leuk 

zullen vinden (Van Reijmersdal et al., 2014). In theorie verbieden veel sociale mediaplatformen het 

gebruik van hun diensten door kinderen jonger dan 13 jaar, omdat ze volgens de GDPR 1) 

toestemming van de ouders moeten krijgen en 2) de informatie e.d. die kinderen jonger dan 13 jaar 

te zien krijgen, moeten differentiëren. In Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad (9 ) wordt erkend dat kinderen specifieke bescherming verdienen met betrekking tot 

de verwerking van hun persoonsgegevens. De invoering van kinderbeschermingsmechanismen 

door aanbieders van mediadiensten leidt onvermijdelijk tot de verwerking van persoonsgegevens 

van minderjarigen. Aangezien dergelijke mechanismen bedoeld zijn om kinderen te beschermen, 

mogen persoonsgegevens van minderjarigen die in het kader van technische 

kinderbeschermingsmaatregelen worden verwerkt, niet voor commerciële doeleinden worden 

aangewend. 

 

Bovendien worden kinderen en adolescenten door de nieuwe reclamevormen zelfs actief bij het 

reclameproces betrokken zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Digitale reclameformats 

stimuleren kinderen dan ook niet alleen om te reageren op de commerciële inhoud door aan te 

geven dat ze die leuk vinden of een reactie achter te laten, maar ook door die inhoud te delen met 

hun vrienden. Influencer marketing, waarbij een invloedrijke gebruiker van sociale media met een 

groot aantal volgers wordt ingezet om producten en merken te promoten, stelt zelfs kinderen in 

staat om de commerciële inhoud te ontwikkelen en via hun netwerk te verspreiden (De Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017). 

 

Kinderen zijn dus niet alleen verspreiders van de commerciële inhoud, maar ook scheppers van 

inhoud. Uit recente interviews met influencers onder de achttien jaar (De Jans et al., 2019a) blijkt 

dat kidfluencers zich zeer bewust zijn van hun belangrijke rol in het reclameproces en hun 

overtuigende invloed op hun leeftijdsgenoten. Verder blijkt uit een onderzoek van Folkvord et al. 
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(2019) onder Nederlandse kinderen tussen de 10 en 13 jaar dat die kinderen vaak vlogs kijken en 

dat ze zich de in die vlogs afgebeelde producten gemakkelijk konden herinneren, waarbij het vooral 

om voedingsproducten ging, maar ook om speelgoed en dagelijkse verzorgingsproducten. De 

meeste kinderen vonden ook dat ze gevoelig zijn voor dergelijke merkreclame in vlogs en meer 

dan de helft van de kinderen heeft hun ouders al lastiggevallen om een product te kopen dat ze in 

een vlog hadden gezien.  Tot slot bleek uit een recente studie (Qutteina et al., 2021) ook dat bij 

adolescenten de perceptie van welke voedingsmiddelen leeftijdgenoten consumeren, sterk 

samenhangt met de voorkeur van de adolescenten voor niet-kernvoedingsmiddelen. 

 

In een recent Amerikaans onderzoek hebben Alruwaily et al. (2020) voor het eerst de product- 

en/of merkboodschappen van kinderen op YouTube gekwantificeerd, inclusief de frequentie en de 

voedingskwaliteit van de voedingsmiddelen en dranken die erin voorkomen. Van een totale 

steekproef van 418 video's bevatte iets meer dan 40% eten en/of drinken, die volgens 

berekeningen ongeveer 16,5 miljoen reclame-impressies hebben opgeleverd. Ongeveer 90% van 

de geadverteerde producten waren ongezonde merkartikelen (bijvoorbeeld frieten van 

McDonald's), ~4% ongezonde merkloze artikelen (bijvoorbeeld een hotdog), ~3% gezonde 

merkloze artikelen (bijvoorbeeld een appel) en ~2% gezonde merkartikelen (bijvoorbeeld Yoplait 

yoghurt) (Alruwaily et al., 2020). Vergelijkbare resultaten werden verkregen in een studie over kind-

YouTubers uit de VS, het VK en Spanje (N = 450 YouTube-video's van 15 kidvlogger-kanalen) 

(Martínez-Pastor, Vizcaíno-Laorga & Atauri-Mezquida, 2021). In ongeveer de helft van de video's 

kwamen voedingsmiddelen voor en deze waren meestal niet-essentieel en ongezond. 

  

Zoals hierboven geïllustreerd, worden kinderen geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan 

reclameformats met betrekking tot de marketing van voedingsmiddelen en dranken. 

  

Tabel 1 geeft een overzicht van de formats die vaak worden gebruikt om kinderen met 

voedingsreclame te benaderen en geeft enkele voorbeelden. Deze lijst is gebaseerd op het huidige 

bewijsmateriaal en een overzicht van reclameformats die vaak worden gebruikt om zich te richten 

op kinderen, verstrekt in het overzichtsdocument van De Jans et al. (2019b). 

  

Tabel 1: Reclameformats waarin voedingsmerken bij kinderen worden aangeprezen 

Advertentieformat Beschrijving 

Televisiereclame Een reclamespot van dertig seconden op televisie. Het onderbreekt de media-
inhoud wanneer deze wordt weergegeven tussen een televisieprogramma of 
tussen twee programma's. 
Momenteel worden nieuwe varianten van de traditionele televisiereclame 
ontwikkeld, zoals: 
- slimme reclame die de televisiereclame personaliseert op basis van de informatie 
van de kijker; 
- interactieve reclame die de kijker in staat stelt meer informatie te vragen of die 
de kijker doorverwijst naar een online webwinkel; 
- 'one spot'-reclame waarbij in een reclameblok slechts één reclamespot wordt 
vertoond. 

Programmasponsoring Een merk kan aan het begin of aan het eind van een televisieprogramma als 
sponsor worden vermeld (bill boarding). 

Advergame Online spelletjes die kinderen kunnen spelen en die volledig gewijd zijn aan de 
promotie van één bepaald merk. Het merk is vaak prominent aanwezig in het spel. 
Dr. Oetker © heeft bijvoorbeeld verschillende advergames ontwikkeld rond zijn 
merkpersonage Paula de koe om zijn Paula-pudding bij jonge kinderen te 
promoten. Tiense Suiker © lanceerde een nieuwe advergame waarin hun 
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merkpersonage T-man wordt gebruikt om hun suikerklontjes te promoten. T-man 
rent over daken en moet obstakels ontwijken terwijl hij zoveel mogelijk 
suikerklontjes vangt. 

Door adverteerders gefinancierd 
programma 

Een televisieprogramma dat speciaal is ontworpen om een merk te promoten. 
Meestal is er zware merchandising ontwikkeld om het programma en het merk dat 
in het programma aan bod komt, te promoten. De Schatkamer is bijvoorbeeld een 
programma dat het Nederlandse themapark De Efteling ondersteunt. 

Native reclame Reclame die de look en feel overneemt van de website waarop zij verschijnt.  
Veel van deze native advertenties verschijnen op nieuwswebsites in de vorm van 
een nieuwsartikel of op sociale media in de nieuwsfeeds van de gebruiker. 

Mobiel adverteren Reclame op smartphones. Hier kunnen verschillende formats verschijnen. 
Gebruikers van mobiele telefoons kunnen merkberichten ontvangen, advertenties 
kunnen verschijnen in de apps die zij op hun telefoon installeren en zij kunnen 
pushberichten ontvangen op basis van hun locatie (bv. promoties voor een 
restaurant dat zij passeren). 

Voedselverpakking Verpakkingen van voedingsmiddelen en dranken bevatten vaak cartoons of 
andere reclamefiguren, kleuren en andere kenmerken die kinderen kunnen 
aantrekken (Elliot et al., 2020) 

Adverteren op YouTube  Adverteren op het videoplatform YouTube. Deze korte videoadvertenties worden 
getoond voorafgaand aan of tussen de video's in. De videoadvertenties zijn ofwel 
skippable (wat betekent dat gebruikers de reclameboodschap na 3 of 6 seconden 
kunnen overslaan) of non-skippable (wat betekent dat gebruikers deze 
reclamevideo's moeten bekijken voordat zij hun doelvideo kunnen bekijken). Een 
ander format dat op YouTube verschijnt zijn banneradvertenties, die op de video 
of naast de video verschijnen. Tot slot zijn er op YouTube reclamevideo's te 
vinden, maar ook gesponsorde influencervideo's (zie influencer marketing). 

Eventsponsoring Eventsponsoring kan in verschillende vormen voorkomen. Een populaire vorm om 
kinderen te bereiken is het sponsoren van evenementen en sportclubs. Jupiler © 
is bijvoorbeeld sponsor van zaalvoetbal Garincha. Een van de velden is omgeven 
door panelen waarop de merknaam en het logo zijn afgebeeld en de merknaam 
wordt actief gebruikt wanneer naar het speelveld wordt verwezen.  

Influencer marketing Populaire mediagebruikers, die een grote schare volgers hebben opgebouwd, 
worden door adverteerders benaderd om hun producten of merken op hun sociale 
mediaprofielen te promoten.                  Instagram en YouTube zijn de populairste 
platformen die voor dit soort reclame worden gebruikt. TikTok, een populair 
muziekvideoplatform waarop kinderen video's maken waarin ze dansen op 
populaire liedjes, is een opkomend platform voor influencer marketing. Influencer 
marketing kan variëren van zeer merkgestuurd, waarbij het merk de influencer 
uitnodigt in de studio en de influencer neerzet als een endorser, tot zeer influencer-
gestuurd, waarbij de influencer de vrijheid heeft om zijn/haar eigen content te 
creëren om het merk te promoten. Het merk maakt gebruik van het netwerk van 
de influencer om de commerciële inhoud te verspreiden. Ryan, een jongetje van 
zeven jaar, doet bijvoorbeeld in zijn vlogs op YouTube vaak aanbevelingen voor 
ongezonde voedingsmerken. 

Zoekmachinemarketing Bij het invoeren van zoekwoorden in een zoekmachine krijgen gebruikers 
gesponsorde links te zien. Een merk verschijnt in de zoekresultaten als het 
bepaalde sleutelwoorden heeft gekocht. 

Programmatisch adverteren Reclame die via een automatisch biedsysteem op relevante websites wordt 
geplaatst. 

Merkplaatsing De integratie van een product of merk in media-inhoud. Bijvoorbeeld de integratie 
van een merk in een televisieprogramma, film, spel of muziekvideo. 
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4.2.2 Voedingsmarketing en sociaaleconomische ongelijkheden  

 

Sociaaleconomische verschillen in de voedingsgewoonten van kinderen bestaan in de meeste 

Europese landen. Ongezonde voedingsgewoonten hangen samen met een lagere 

sociaaleconomische positie (SEP), met name afgemeten aan het opleidingsniveau van de ouders 

en de ervaren rijkdom van het gezin, maar niet met de arbeidsstatus van de ouders (Fismen et al., 

2021). Bovendien kan een omgekeerd evenredig verband tussen de prevalentie van 

overgewicht/obesitas bij kinderen en het opleidingsniveau van de ouders worden vastgesteld in 

hoge-inkomenslanden in de Europese regio (Buoncristiano et al., 2021). 

 

In een recent systematisch onderzoek is nagegaan in hoeverre kinderen op grond van hun 

sociaaleconomische positie (SEP) en/of etnische achtergrond verschillend worden blootgesteld 

aan ongezonde voedingsreclame en welk effect deze reclame heeft. Van de 25 opgenomen 

artikelen hadden er 14 betrekking op blootstelling aan ongezonde voedingsreclame via de televisie, 

negen via openluchtmedia en twee via meerdere media. Uit de meeste studies (n = 19) bleek een 

grotere potentiële blootstelling aan of een groter potentieel effect van ongezonde voedingsreclame 

bij kinderen uit etnische minderheden of kinderen uit de lagere sociale klassen. Een klein aantal 

studies meldde geen verschil (n = 3) of gemengde bevindingen (n = 3). Kinderen uit 

minderheidsgroepen en uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus worden onevenredig vaak 

blootgesteld aan reclame voor ongezonde voeding (Backholer et al., 2021). Bovendien bleek uit 

enkele studies in Oceanië ook dat het aandeel van de schapruimte in supermarkten dat aan 

geselecteerde ongezonde voedselcategorieën werd besteed, significant hoger was in de meest 

achtergestelde gebieden vergeleken met de minst achtergestelde (Schultz et al., 2021; 

Vandevijvere et al., 2018). 

 

Regelgeving ter beperking van ongezonde voedingsreclame voor kinderen zou daarom kunnen 

bijdragen tot een vermindering van de ongelijkheid op het gebied van voedselinname of gewicht. 
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4.2.3 De verwerking door kinderen van de inhoud van voedingsmarketing en de 

overtuigingskracht ervan 

 

De kindertijd is een kritieke periode voor de vaststelling van eetgedrag dat als basis zal dienen 

voor toekomstige eetpatronen, in het bijzonder tot op adolescente leeftijd (Savage, Fisher & Birch, 

2007).  

Jonge kinderen hebben het aangeboren vermogen om hun energie-inname aan te passen aan de 

energiedichtheid van voedingsmiddelen via hormonale en neurale signalen die van cruciaal belang 

zijn voor de regulatie van individuele maaltijden (Fomon et al., 1975 ; Stroebe, Papies & Aarts, 

2008).  

Kinderen hebben ook de natuurlijke neiging om de voorkeur te geven aan zoet, calorierijk voedsel 

boven energiearm en nutriëntrijk voedsel. In de feitelijke overvloedige voedingscontext kan de 

natuurlijke homeostatische verzadigingssignalering dus terzijde worden geschoven door 

hedonistische processen die tijdens het eten worden ervaren, met als gevolg overconsumptie van 

smakelijk en energierijk voedsel (Savage, Fisher& Birch, 2007 ; Stroebe, Papies & Aarts, 2008; 

Marty et al., 2017). Eten wordt gedreven door hedonistische waarden (in plaats van gezonde 

perceptie van voedsel) en hedonistische reacties op een voedingsstimulus komen ook deels voort 

uit iemands voorstelling over hoe plezierig voedsel zal zijn, waarmee gedoeld wordt op het 

anticiperen op plezier (Stroebe, Papies & Aarts, 2008; Marty et al., 2017). 

  

Er zijn verschillende modellen die de variabelen beschrijven die in dit proces een rol spelen. Het 

door Harris et al. (2009) voorgestelde verdedigingsmodel voor voedingsmarketing stelt vier 

noodzakelijke voorwaarden om schadelijke voedingsmarketingpraktijken effectief tegen te gaan: 1) 

bewustzijn, inclusief bewuste aandacht voor individuele marketingstimuli en begrip van hun 

persuasieve intentie; 2) begrip van de effecten die voortvloeien uit blootstelling aan stimuli en hoe 

men zich effectief kan verdedigen tegen deze effecten; 3) vermogen, inclusief cognitieve capaciteit 

en beschikbare middelen om effectief weerstand te bieden; en 4) motivatie, of het verlangen om 

weerstand te bieden. Dit model erkent dat het vermogen om weerstand te bieden aan 

marketinginvloed niet alleen verschilt voor verschillende vormen van marketing, maar ook in 

verschillende contexten en dat er extra cognitieve hulpbronnen nodig zijn om het verlangen te 

remmen naar de uiterst verleidelijke maar ongezonde voedingsproducten die gewoonlijk in 

voedingsmiddelenmarketing worden gepresenteerd. Bovendien wordt erkend dat jongeren niet 

altijd gemotiveerd zijn om zich tegen de invloed van marketing te verzetten. 

Blootstelling aan voedingscues kan een verlangen naar voedingsmiddelen opwekken, zoals wordt 

gesuggereerd door de Cue Reactivity Theory (Coelho et al., 2009). Om dergelijke verlangens te 

kunnen afremmen hebben mensen zelfbeheersing nodig (Hofman et al., 2009). Deze 

zelfbeheersing verwijst naar het vermogen van mensen om hun cognities, emoties en gedragingen 

te beheersen en is een beperkte hulpbron volgens het Strength Model of Self-Control van 

Baumeister, Vohs &Tice (2007). Taken die zelfbeheersing uitputten, verslechteren de prestaties 

op volgende taken die zelfbeheersing vereisen. Zo bleek uit een studie van Folkvord et al. (2014) 

dat kinderen die een advergame speelden waarin energierijk voedsel werd gepromoot, meer 

calorieën aten tijdens het spelen. Deze kinderen een beloning geven bij het afzien van eten leidde 

alleen bij weinig (in vergelijking met zeer) impulsieve kinderen tot een verminderde calorie-inname. 

Aangezien impulsiviteit samenhangt met zelfcontrole omdat het beloningsgevoeligheid en falen 

van remmende controle omvat (Guerrieri et al., 2008), kan worden verwacht dat deze zelfcontrole 

(falen) een belangrijke rol speelt bij de weerstand van kinderen tegen voedingsmarketing. Het 

voedingsmarketingverdedigingsmodel van Harris et al. (2009) suggereert dat succesvolle 
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weerstand tegen voedingsmarketing niet alleen wordt bepaald door voldoende kennis en 

vaardigheden om die marketingcues te weerstaan, maar ook door een hoge motivatie en het 

vermogen om weerstand te bieden.  

Het is belangrijk op te merken dat voldoende kennis van voedingsmarketing niet noodzakelijk tot 

een verminderde weerstand tegen voedingsmarketing leidt wanneer mensen niet gemotiveerd zijn 

om zich tegen die marketingpogingen te verzetten of wanneer zij niet over de nodige cognitieve 

capaciteit beschikken (bv. door een gebrek aan zelfcontrole) om weerstand te bieden. 

Het model voor de verwerking van commerciële inhoud van Buijzen, van Reijmersdal en Owen 

(2010) verklaart verder hoe kinderen onder deze omstandigheden commerciële inhoud verwerken. 

Het model suggereert dat kinderen reclame op drie manieren kunnen verwerken. 

Wanneer zowel het vermogen als de motivatie om reclame te verwerken groot zijn, zullen kinderen 

zich bezighouden met een systematische verwerking van de reclameboodschap.  

Zij zullen hun reclamegeletterdheid activeren om de argumenten in de advertentie zorgvuldig af te 

wegen en de billijkheid en geschiktheid ervan te evalueren. Reclamegeletterdheid verwijst naar 

alle kennis en vaardigheden die kinderen hebben met betrekking tot reclame (Hudders et al., 2017). 

De meeste kinderen (en zeker voor de nieuwe reclamevormen) missen echter het vermogen of de 

motivatie om de reclameboodschap kritisch te verwerken (De Jans et al., 2019; Hudders et al., 

2017). Dienovereenkomstig zullen zij overgaan tot een heuristische of automatische verwerking 

van de reclameboodschap. Heuristische verwerking verwijst naar het feit dat kinderen eenvoudige 

regels en weinig belastende beslissingsstrategieën zullen volgen om de reclameboodschap te 

verwerken. Automatische verwerking daarentegen verwijst naar het feit dat automatische 

processen de reclameverwerking sturen. 

De nieuwe reclamevormen zijn dan ook vaak erg leuk en boeiend (bv. advergames) en wekken 

bijgevolg positieve gevoelens op bij kinderen (Neyens, Smits & Boyland, 2017). Bij het automatisch 

verwerken van een reclame zal dit positieve effect dat door de reclame wordt opgewekt 

automatisch worden overgedragen op het merk. De nieuwe reclameformats dagen kinderen uit 

omdat ze het moeilijker maken om: 

1)  de commerciële inhoud te herkennen en de inhoud als reclame te identificeren: de reclame 

neemt vaak de vorm aan van gewone media-inhoud, waardoor het moeilijk wordt deze als 

reclame te herkennen; 

2)  kritisch na te denken over deze commerciële inhoud: kinderen hebben alle cognitieve 

hulpbronnen nodig om de reguliere media-inhoud te verwerken en er blijven geen 

hulpbronnen over om de commerciële inhoud te verwerken; 

3) de commerciële inhoud te vermijden: de commerciële inhoud is vaak volledig geïntegreerd 

in de media-inhoud (bv. merkplaatsing), waardoor het moeilijk is deze commerciële inhoud 

over te slaan zonder de media-inhoud te missen.  

De kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om kritisch na te denken over reclame wordt 

reclamegeletterdheid genoemd (Hudders et al., 2017). Deze reclamegeletterdheid bestaat uit een 

dispositionele ('trait') en situationele ('state') dimensie (Hudders et al., 2017). Dispositionele 

reclamegeletterdheid verwijst naar het associatieve netwerk dat mensen ontwikkelen met 
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betrekking tot reclame. Het bestaat uit alle informatieknooppunten met betrekking tot cognitieve, 

affectieve en morele reclamegeletterdheid. Ten eerste verwijst cognitieve reclamekennis naar het 

vermogen om reclame te herkennen, de overredingskracht ervan te begrijpen en de tactieken die 

worden aangewend om mensen te overhalen. Affectieve reclame verwijst naar het vermogen van 

mensen om de emoties die door reclame worden opgewekt, te herkennen en te beheersen. 

Rozendaal et al. (2011) noemen dit facet verder de kritische houding van kinderen ten opzichte 

van reclame. Dit is een meer op affect gebaseerd facet dat het overtuigingsproces meer 

automatisch kan verstoren. 

Het morele facet verwijst naar het vermogen van kinderen om de geschiktheid en eerlijkheid van 

de advertentie te evalueren. Zo worden voedingsmiddelen vaak lekkerder voorgesteld dan ze in 

werkelijkheid zijn, dankzij de technologie van fotobewerking en voedselstyling. Kinderen moeten 

dit doorzien om te weten dat reclame vaak de werkelijkheid verhult. 

Situationele reclamegeletterdheid verwijst naar de vaardigheden die mensen nodig hebben 

wanneer zij daadwerkelijk met reclame worden geconfronteerd. Het verwijst in de eerste plaats 

naar het vermogen om reclame te herkennen (d.w.z. zich ervan bewust zijn dat men aan een 

advertentie wordt blootgesteld) en in de tweede plaats naar de kritische reflectie op reclame. De 

uitkomst van deze reflectie kan positief of negatief zijn, afhankelijk van het resultaat van de kritische 

reflectie (Friestad & Wright, 1994). Mensen zullen vertrouwen op hun dispositionele kennis om 

kritisch na te denken over de overtuigingspoging en een uitgebreide dispositionele kennis is een 

eerste vereiste voor een goed ontwikkelde situationele reclamegeletterdheid. Mensen kunnen 

echter zeer vatbaar zijn voor advertenties die heimelijk zijn of wanneer zij niet de motivatie of het 

vermogen hebben om de reclame te weerstaan, zelfs ondanks een goed ontwikkelde dispositionele 

kennis. 

Bij het kritisch nadenken over de advertentie zullen mensen de kosten en baten van de reclame 

afwegen (Is dit product de beste optie voor mij? Is de reclame eerlijk? Zijn de voordelen die ik 

ontvang waardevol voor mij? Is de reclame leuk? Enz.) en ingaan op de in de advertentie gegeven 

argumenten. Indien de uitkomst van deze analyse positief is, kan dit resulteren in positieve 

reclame-effecten (hogere reclameattitude en merkattitude, hogere aankoopintentie). Indien de 

uitkomst van deze analyse negatief is, zal dit waarschijnlijk leiden tot meer negatieve reclame-

effecten. 

Deze reclamegeletterdheid ontwikkelt zich gedurende het leven, op basis van de socialisatie van 

de consument en ontwikkelingsfacetten (Wright, Friestad & Boush, 2005). Er zijn dus verschillende 

cognitieve en emotionele vaardigheden nodig om reclame te kunnen begrijpen (Rozendaal et al., 

2011). Als zodanig zijn vaardigheden betreffende 'executive functioning' nodig om reclame kritisch 

te verwerken, zoals zelfregulatie, weerstand tegen interferentie en aandachtstoewijzing (Moses & 

Baldwin, 2005). Een andere belangrijke vaardigheid is 'theory of mind', die nodig is om te kunnen 

begrijpen dat een adverteerder zal proberen om u te manipuleren (John, 1999). Deze 'theory of 

mind'-vaardigheid ontwikkelt zich tijdens de kinderjaren (tussen vijf en acht jaar). 

Socialisatie van de consument helpt kinderen bij het ontwikkelen van een uitgebreide kennis over 

reclame en het verwerven van de nodige vaardigheden om kritisch om te gaan met die advertenties 

(John, 1999). Verschillende socialisatieagenten kunnen kinderen helpen bij het ontwikkelen van 

reclamegeletterdheid, zoals ouders, leeftijdgenoten, leerkrachten en de media. Wij zullen deze 

strategieën meer in detail bespreken in het hoofdstuk over hulpmiddelen ter verbetering van de 
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reclamegeletterdheid. Bovendien helpt ervaring met reclame kinderen om een uitgebreidere 

reclamegeletterdheid te ontwikkelen. De ervaring die zij hebben met reclame leert hen welke 

tactieken door adverteerders worden gebruikt en welke coping-strategieën het meest efficiënt 

kunnen zijn. Bijgevolg hebben kinderen slechts een beperkte dispositionele reclamegeletterdheid 

als gevolg van hun nog ontwikkelende vermogens en hun beperkte ervaring met reclame, vooral 

gezien het feit dat reclameformats zo snel evolueren. Bovendien is het verwerken van commerciële 

inhoud tegenwoordig zeer cognitief veeleisend door de geïntegreerde aard van reclame. 

 

4.2.4 Bewijs van de effecten van voedingsmarketing op het eetgedrag van kinderen 

 

Voedingsmarketing is bedoeld om de voorstellingen van kinderen te veranderen en zo positieve 

verwachtingen te scheppen over een voedingsproduct en hoe lekker een voedingsmiddel kan zijn 

(Strasburger 2006). Dit leidt tot een grotere aantrekkelijkheid van ongezond voedsel en tot 

consumptie van dit voedsel na de fysiologische signalen die de voedselinname zouden moeten 

stoppen, waardoor de energie-inname groter wordt dan nodig is. 

  

Er zijn overtuigende aanwijzingen dat de marketing van ongezonde voedingsmiddelen ten opzichte 

van kinderen van invloed is op hun eet- en drinkvoorkeuren (Boyland et al., 2011; Borzekowski et 

al., 2001; Kelly et al., 2015; Hastings, 2015; Smith et al., 2019; WHO, 2022), hun koopwensen 

(Buijzen & Valkenburg, 2003 ;Hastings, 2015; McDermott et al., 2015; WHO, 2022), hun 

voedselconsumptie (Hastings, 2015; Boyland et al., 2016; Kearney et al., 2021; WHO, 2022) en 

gewichtsstatus (Chou, Rashad & Grossman, 2008; Zimmerman et al., 2010). Een recente meta-

analyse bevestigde soortgelijke effecten voor adolescenten (Qutteina et al., 2019).  

 

Daarnaast is gebleken dat marketing de merkherkenning door kinderen en positieve 

gedragsreacties op merken vergroot (Norman et al., 2019 ; Kelly et al., 2019). Een recente studie 

toonde aan dat een verhoogde voedselinname na blootstelling aan voedingsreclame later op de 

dag niet werd gecompenseerd (Norman et al., 2018). In deze binnen het subject gerandomiseerde, 

cross-over, counterbalanced studie over vier zesdaagse vakantiekampen in Australië werden 

kinderen gerandomiseerd naar ofwel een meervoudige ofwel een enkelvoudige mediaconditie en 

blootgesteld aan food en non-food reclame in een online spel en/of een televisietekenfilm. Alle 

kinderen in de meervoudige mediaconditie aten meer van een tussendoortje na blootstelling aan 

food reclame dan bij blootstelling aan non-food reclame; dit werd niet gecompenseerd bij de lunch, 

wat leidde tot een extra dagelijkse voedselinname van 194 kJ (95% CI 80-308, p = 0,001, d = 0,2). 

Blootstelling aan voedingsreclame via meerdere media in vergelijking met reclame via één medium 

verhoogde het effect op de snackinname met een verschil van 182 kJ (95% CI 46-317, p = 0,009, 

d = 0,4). Voedingsreclame had een verhoogd effect bij kinderen met een zwaardere gewichtsstatus 

in beide mediagroepen (Norman et al., 2018). Uit een recente review en meta-analyse voor 

adolescenten (Qutteina et al., 2019) bleek dat de effecten voor adolescenten min of meer 

overeenkomen met de effecten voor kinderen. Een systematische review waarin het bewijs voor 

een relatie tussen acute blootstelling aan experimentele ongezonde voedingsreclame en 

voedingsconsumptie bij volwassenen werd onderzocht, leverde geen bewijs op voor een effect van 

reclame op de inname (Boyland et al., 2016). Vandaar dat in dit verslag de nadruk ligt op het 

verminderen van de blootstelling aan reclame bij kinderen, inclusief adolescenten. 

  



  

 

 

 
 

− 29 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

Veranderingen in eetgedrag als gevolg van marketing kunnen leiden tot een hogere energie-

inname (Epstein et al., 2008), een verminderde groente- en fruitinname (Barr-Anderson et al., 

2009) en een hogere prevalentie van overgewicht en obesitas (Chou, Rashad & Grossman, 2008; 

NCD-RisC, 2017; Norman et al., 2018). Er is ook bewijs uit experimentele studies dat blootstelling 

aan advertenties in de kindertijd kan leiden tot hardnekkige vooringenomen productevaluaties die 

aanhouden tot in de volwassenheid (Connell et al., 2014). Opgemerkt zij dat overgewicht tijdens 

de kinderjaren het risico om zwaarlijvig te blijven tot op volwassen leeftijd aanzienlijk verhoogt. 

  

Een logisch model van ongezonde effecten van voedingspromotie uit een review van studies die 

het effect van voedingspromoties op kinderen 1970-2013 beoordeelden, werd eerder gepubliceerd 

en is weergegeven in figuur 2 hieronder (Kelly et al., 2015). Dit model werd eveneens getest in een 

recente publicatie, waarin werd aangetoond dat de blootstelling aan commerciële televisie indirect 

geassocieerd was met de body mass index van kinderen door aankoop en consumptie via 

koopwensen. Er was ook een direct verband met de koopwensen, de aankoop en de consumptie 

van ongezonde voeding door kinderen. Associaties tussen niet-commerciële televisie en gedrag of 

lichaamsgewicht waren, wanneer ze vastgesteld werden, aanzienlijk zwakker dan voor 

commerciële blootstelling (Boyland et al., 2021). 

 
Figuur 2: Logisch model van ongezonde effecten van voedingspromotie uit een review van 
studies die het effect van voedingspromoties op kinderen beoordeelden (Kelly et al., 2015) 
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Het bewijs voor het effect van voedingsmarketing via opkomende media groeit nog, maar enkele 

recente studies toonden enkele effecten aan. Er zijn met name aanwijzingen voor vergelijkbare, zo 

niet meer substantiële, effecten als gevolg van de blootstelling van kinderen aan digitale in 

vergelijking met traditionele voedingsmarketing (Folkvord et al., 2013; Folkvord et al., 2014; 

Folkvord et al., 2015; Buchanan et al., 2018). Uit een systematisch onderzoek bleek dat de digitale 

marketing van ongezonde producten verband houdt met het gebruik en de overtuiging van jongeren 

met betrekking tot deze producten. De effecten van digitale marketing varieerden tussen 

producttypen en peer endorsed marketing (verdiende media of 'earned media') kan grotere 

negatieve effecten hebben dan owned of paid media marketing (Buchanan et al., 2018). Een 

recente studie stelde vast dat influencer marketing de onmiddellijke inname door kinderen van een 

gepromote snack verhoogt ten opzichte van een alternatief merk en reclame-vermeldingen kunnen 

het effect zelfs nog versterken (Coates et al., 2019a). Bovendien bleek influencer marketing van 

ongezonde voedingsmiddelen de directe voedselinname van kinderen te verhogen, terwijl de 

equivalente marketing van gezonde voedingsmiddelen geen effect had (Coates et al., 2019b).  

 

Uit een kwalitatief onderzoek naar het begrip en de houding van kinderen ten opzichte van 

influencer marketing bleek dat kinderen zich bewust waren van de overredingskracht van deze 

marketing en hoewel de meesten sceptisch waren, wekten bekende YouTubers bijzonder 

sympathieke attitudes op (Coates et al., 2020). Kinderen voelden zich beïnvloed door influencer 

marketing van HFSS-producten, maar dachten dat ze in staat waren zich hiertegen te verzetten 

(Coates et al., 2020).  

 

Een recente review en meta-analyse onder adolescenten (Qutteina et al., 2019) stelde vast dat er 

nauwelijks bewijs is voor de effecten van digitale media en marketing op eetattitudes en -cognities 

van adolescenten, maar dat de resultaten vergelijkbaar lijken te zijn als bij kinderen. Uit een ander 

recent onderzoek bleek dat adolescenten vaker ongezond dan gezond voedsel in gedachten 

hadden en dat de invloed van beroemdheden een veel voorkomend onderdeel van de advertenties 

was. Het gebruik van beroemdheden en influencers bij de promotie van "ongezonde" producten 

blijkt een veelgebruikte tactiek te zijn (Kucharczuk et al., 2021). Bovendien kan de blootstelling aan 

ongezonde voeding via leeftijdgenoten van invloed zijn op de eigen voedingsattitudes via 

normpercepties. Een Belgische studie toonde aan dat descriptieve normen de positieve relatie 

tussen blootstelling aan sociale media voor niet-kernvoeding en de inname van niet-kernvoeding 

medieerden, terwijl voedingskennis de positieve relatie tussen blootstelling aan sociale media voor 

kernvoeding en de inname van kernvoeding medieerde (Qutteina et al., 2021). 

  

Er zijn echter ook enkele hiaten in het bewijsmateriaal, zoals geschetst door een recente 

systematische review (Kelly et al., 2015; Smith et al., 2019): er wordt te weinig gebruikgemaakt 

van kwalitatieve en fysiologische methodologieën, hedendaagse en geavanceerde 

marketingtechnieken die worden gebruikt in nieuwe media zijn tot op heden onvoldoende 

onderzocht en er is meer onderzoek nodig om de effecten van voedingsmarketing op de langere 

termijn op het gewicht van kinderen te evalueren.  

 

Het huidige feitenmateriaal over de gevolgen van marketing voor ongezonde voeding gericht op 

kinderen is echter overtuigend en zou regeringen en andere belanghebbenden moeten 

aanmoedigen om uitgebreide beperkingen in te voeren om kinderen, waaronder adolescenten, te 

beschermen (WHO Europa, 2018). 
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Aangezien kinderen via digitale en andere media steeds meer worden ondergedompeld in 

marketing en boodschappen voor ongezonde voeding, ondersteunen de huidige omgevingen 

waarin zij leven, leren en spelen geen gezonde eetgewoonten. Bovendien werpt 

voedingsmarketing belangrijke ethische vragen op, omdat kinderen marketingboodschappen niet 

goed kunnen begrijpen of interpreteren of niet kunnen herkennen dat het de bedoeling is om te 

overtuigen in plaats van te informeren (Kunkel et al., 2004). Kinderen worden alomtegenwoordig 

en onophoudelijk blootgesteld aan op emoties gebaseerde marketingstrategieën voor ongezond 

voedsel, in verschillende media (van televisie tot digitaal), in omgevingen waar zij moeten worden 

beschermd (bv. scholen, online) en in detailhandelsomgevingen waar dagelijks levensmiddelen 

worden gekocht.  

Het vermogen van kinderen om persuasieve verkoopintenties waar te nemen varieert op 

verschillende leeftijden en zelfs oudere kinderen kunnen vatbaar zijn voor marketing of de motivatie 

missen om cognitieve verdedigingsmechanismen toe te passen tegen de effecten van blootstelling 

(UNICEF, 2018). 

 

Levensmiddelenbedrijven richten zich bij de marketing van ongezonde voeding bewust op kinderen 

en hun opvoeders om hen aan te moedigen ongezonde voedingsmiddelen te kopen en om 

"positieve, emotionele merkassociaties" te creëren, die de meest effectieve vorm van marketing op 

de lange termijn zijn en sociale normen kunnen veranderen (Harris et al., 2009). Via deze 

marketingstrategieën worden de kwetsbaarheden van kinderen misbruikt voor commercieel gewin. 

Het commercialiseren van de kindertijd en het uitbuiten van de "pester power" van kinderen 

ondermijnt de inspanningen van ouders en andere opvoeders om een gezond dieet te 

ondersteunen en draagt bij tot de ontwikkeling van ongezonde voedingsvoorkeuren.  

Bovendien is de marketing van ongezonde voeding onevenredig gericht op het bereiken van 

kansarme kinderen uit bepaalde raciale, etnische en/of sociaaleconomische groepen, wat de 

ongelijkheid op het gebied van gezondheid en voeding verergert en het recht op non-discriminatie 

schendt (UNICEF, 2019). 

Eerdere pogingen om deze marketingomgevingen opnieuw vorm te geven, werden vooral 

gehinderd door een gebrek aan politieke wil om de problemen aan te pakken of het vertrouwen op 

beleid dat de nadruk legt op individuele keuze en persoonlijke verantwoordelijkheid (Swinburn et 

al., 2019). Hoewel de voedings- en marketingindustrieën over het algemeen beweren dat zij zich 

inzetten voor een "verantwoorde" marketing ten aanzien van kinderen, bieden hun beloften en 

toezeggingen met betrekking tot deze kwestie kinderen doorgaans zeer weinig bescherming. Er is 

aangetoond dat zelfregulering niet effectief is geweest om de blootstelling van kinderen aan 

marketing voor ongezonde voeding op een zinvolle manier te verminderen (Galbraith-Emami & 

Lobstein, 2013). Dit is in tegenspraak met de noodzaak en verantwoordelijkheid van regeringen 

om de rechten van kinderen op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard ten volle te beschermen 

(WHO, 2016). 

4.2.5 Een op kinderrechten gebaseerde aanpak van op kinderen gerichte 

voedingsmarketing 

In het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (CRC) wordt erkend dat 

alle kinderen tot 18 jaar volwaardige mensen zijn en onvervreemdbare rechten - die inherent zijn 

aan de menselijke waardigheid - genieten, waaronder het recht op voldoende en voedzame 

voeding (artikel 24 van het CRC), het recht op ontwikkeling en welzijn (artikel 6 van het CRC) en 
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het recht dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen (artikel 3 van het CRC). Het CRC is multidimensionaal van aard en vereist niet 

alleen dat kinderen worden beschermd tegen schade en risico's (d.w.z. de beschermingsdimensie), 

maar ook dat zij de middelen krijgen om een actieve rol te spelen in de samenleving door hun een 

stem te geven in het beleidsvormingsproces (d.w.z. de participatiedimensie) en dat zij worden 

voorzien van alle middelen, vaardigheden en diensten in verband met hun ontwikkeling (d.w.z. de 

voorzieningsdimensie).  Het recht op voeding wordt ook erkend in de General Comment no. 12 of 

the Committee on Economic, Social and Cultural Rights concerning the right to adequate food (art. 

11) (1999, rev. 2003). General Comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment 

of the highest attainable standard of health (art. 24) benadrukt dat staten obesitas bij kinderen 

moeten aanpakken, omdat het in verband wordt gebracht met hoge bloeddruk, vroege markers 

van hart- en vaatziekten, insulineresistentie, psychologische effecten, een grotere kans op obesitas 

bij volwassenen en vroegtijdig overlijden.  

In de context van voedingsreclame impliceert het CRC indirect dat staten kinderen moeten 

beschermen tegen de negatieve gevolgen van de marketing van ongezonde voeding  (Swinburn et 

al., 2008). Argumenten voor een strengere regulering van voedingsreclame op televisie zijn eerder 

aangevoerd op basis van artikel 17 van het UNCRC, door Ingleby et. Al (Ingleby, 

Prosser & Waters, 2008). Een argument voor het reguleren van misleidende of agressieve online 

reclame of andere vormen van schadelijke handelspraktijken, kan worden aangevoerd vanuit het 

perspectief van artikel 32 van het UNCRC - het recht van het kind om beschermd te worden tegen 

economische uitbuiting (van der Hof et al., 2020).  

In een digitale wereld die steeds commerciëler wordt, moeten kinderen worden beschermd tegen 

consumentenrisico's in een complexe online wereld die doorspekt is van complexe 

verdienmodellen, met kinderen als potentiële klantenkring. De commercialisering van de omgeving 

van kinderen kan een doordringend effect hebben op verschillende van hun rechten - belang, non-

discriminatie, privacy, ontwikkeling, gezondheid, enz. 

In General Comment No. 25 (United Nations, 2021) on children’s rights in relation to the digital 

environment wordt er dan weer op gewezen dat de staten die er partij bij zijn, het gebruik van 

digitale technologieën moeten aanmoedigen om een gezonde levensstijl te bevorderen, met 

inbegrip van fysieke en sociale activiteit.  

Zij moeten gerichte of aan de leeftijd aangepaste reclame, marketing en andere relevante digitale 

diensten reguleren om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan de promotie van 

ongezonde producten, waaronder bepaalde voedingsmiddelen en dranken, alcohol, drugs en tabak 

en andere nicotineproducten. Dergelijke voorschriften met betrekking tot de digitale omgeving 

moeten verenigbaar zijn en gelijke tred houden met de voorschriften in de offline omgeving. 

De rechten van het kind - en het belang van het kind - moeten centraal staan bij de inspanningen 

en het beleid van de overheid om een gezonde voedingsomgeving te creëren. Als primaire dragers 

van kinderrechten moeten regeringen prioriteit geven aan inspanningen om de onderliggende 

oorzaken van een slechte gezondheid onder kinderen aan te pakken door ervoor te zorgen dat zij 

toegang hebben tot voedzame en betaalbare voeding en een gezonde en veilige omgeving 

(UNICEF, 2019). Voor bedrijven betekent het CRC dat zij in hun beleid en praktijken de rechten 

van het kind moeten eerbiedigen en ondersteunen. Er zijn tal van verschillende kinderrechten die 
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worden beïnvloed door marketing voor ongezonde voeding, zoals te zien is in figuur 3 (UNICEF, 

2018). 

Figuur 3: Rechten van kinderen die beïnvloed kunnen worden door marketing voor 

ongezonde voeding (UNICEF, 2018) 

 

Om kinderen volledig te beschermen tegen marketing voor ongezonde voeding, de ethische 

kwesties rond marketing gericht op kinderen aan te pakken en een ondersteunende omgeving voor 

gezond eten te bieden, moet een op kinderrechten gebaseerde aanpak worden gevolgd (UNICEF 

2019). Een dergelijke aanpak integreert de normen, standaarden en beginselen van het CRC in de 

plannen en het beleid met betrekking tot kinderen. Gezien de aanzienlijke gezondheidsrisico's die 

verbonden zijn aan voedingsmarketing, zoals geschetst in dit verslag, en de steeds verfijndere, 

geïntegreerde en gepersonaliseerde aard van commerciële communicatie in het algemeen in de 

digitale omgeving (Verdoodt, 2020), zijn alomvattende en krachtige beperkingen van marketing 

voor ongezonde voeding door middel van wetgeving of coregulering nodig. Vanuit het oogpunt van 

de rechten van het kind zijn er vier hoofdrolspelers betrokken bij deze complexe materie. Namelijk, 

de staat - bedrijven/media - ouders/wettelijke voogden - kinderen. De eerste drie als dragers van 

de plichten en de kinderen als houders van de rechten. Zelfregulering vermindert de blootstelling 

aan reclame niet of onvoldoende en wordt daarom niet aanbevolen.  

Bovendien hebben verschillende studies aangetoond dat lage (versus hoge) sociaaleconomische 

groepen meer worden blootgesteld aan reclame voor ongezonde voedingsproducten (Yau et al., 

2021; Backholer et al., 2021), wat betekent dat effectief beleid om de blootstelling aan ongezonde 

voedingsproducten te verminderen, kan bijdragen aan het verminderen van ongelijkheden in 

voeding en gezondheid. 



  

 

 

 
 

− 34 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

Naast marketingbeperkingen is het ook belangrijk dat kinderen worden opgevoed en weerbaar 

worden gemaakt om met reclame om te gaan. De bescherming van kinderen moet immers hand 

in hand gaan met hun participatie online. Alle voorgestelde maatregelen moeten worden ontwikkeld 

en genomen tegen de achtergrond van het feit dat kinderen recht hebben op toegang tot digitale 

media.  

In die zin moeten zij in staat worden gesteld hun reclamegeletterdheid te ontwikkelen, zodat zij 

reclame kritisch kunnen beoordelen. Het activeren van reclamegeletterdheid vereist een stop-and-

think-benadering waarbij mensen hun focus moeten verleggen van de media-inhoud naar de 

commerciële inhoud (Hudders et al., 2017). Door de sterke integratie van de commerciële inhoud 

en de media-inhoud is er echter een groot risico dat belangrijke informatie uit de media-inhoud 

wordt gemist, waardoor de verhaallijn moeilijk te volgen en te begrijpen zal zijn. Om kinderen 

weerbaarder te maken tegen reclame is het belangrijk hen eenvoudige coping-tactieken aan te 

leren die beperkte cognitieve middelen vereisen.  Fransen et al. (2015) onderscheiden drie 

strategieën die mensen kunnen gebruiken om zich tegen reclame te verzetten, dit zijn “advertising 

avoidance”, “empowerment” en “contesting”. 

'Advertising avoidance' of reclamevermijding verwijst naar het feit dat mensen ervoor kiezen de 

commerciële inhoud over te slaan. Het fenomeen van bannerblindheid (Benway, 1998) is 

bijvoorbeeld het gevolg van deze coping-tactiek. Mensen verwachten banneradvertenties op 

websites te zien en vermijden opzettelijk deze gebieden te bekijken. 'Empowerment' verwijst naar 

het feit dat mensen hun eigen attitudes en zichzelf geruststellen om zich te beschermen tegen 

overreding. 'Contesting' of betwisting daarentegen verwijst naar het feit dat mensen 

tegenargumenten formuleren tegen de reclameboodschap. Hoe uitgebreider iemands 

reclamegeletterdheid, des te verfijnder is zijn/haar coping-strategie. Gezien de beperkte 

vaardigheden en bekwaamheden van kinderen op het gebied van reclameverwerking, zullen zij 

dan ook eerder eenvoudige coping-strategieën toepassen. Kinderen zullen dus eerder geneigd zijn 

vermijdingsstrategieën toe te passen wanneer zij met reclame in aanraking komen. 
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4.2.6 Vrije meningsuiting in strijd met de bescherming van kinderen 

 

Wanneer we kijken naar de invloed van sociale media op kinderen en jongeren en meer in het 

bijzonder naar de invloed van influencers, krijgen we ethisch gezien te maken met een belangrijk 

maatschappelijk waardeconflict.  

 

Men zou kunnen verwachten dat de vrijheid van meningsuiting hier in conflict komt met de 

bescherming van kinderen en jongeren. Het is de taak van de gemeenschap om beide waarden te 

verdedigen en te beschermen.  

Is het aanvaardbaar om de boodschap van influencers die een grote invloed uitoefenen op kinderen 

en jongeren aan banden te leggen en zelfs over te gaan tot een vorm van censuur?  

 

1. Om te beginnen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de ongestructureerde 

communicatie via sociale media en de gestructureerde berichten. Het is niet mogelijk om 

de ongestructureerde communicatie van burgers en kinderen via sociale media zoals 

Facebook, Tik Tok, Instagram, enz. te censureren zonder inbreuk te maken op de vrijheid 

van meningsuiting.  

 

We hebben het hier dan ook over gestructureerde communicatie zoals reclame. Influencers 

bevinden zich echter in de grijze zone. We mogen ervan uitgaan dat influencers wel degelijk 

gestructureerde boodschappen overbrengen wanneer ze in opdracht van derden (bedrijven, 

firma's, ...) werken (betaald worden).  

 

2. Het is dus de taak van de maatschappij om door middel van wetgeving in deze kwestie in 

te grijpen en de twee tegenstrijdige waarden met elkaar te verzoenen. De parallel kan 

worden getrokken met het verbod op rookreclame. We kunnen influencers wettelijk 

verplichten om hun opdrachten op zijn minst transparant te rapporteren en openbaar te 

maken. Een tweede stap zou een verbod op de promotie van ongezonde 

voedingsproducten kunnen zijn. Beide zijn mogelijk, maar het tweede kan alleen ethisch 

worden gedaan wanneer de gezondheid van kinderen en jongeren in gevaar komt, zoals 

bij roken of drugsgebruik. Dit kan alleen op basis van wetenschappelijk bewijs.  

 

3. Er is echter nog een andere manier om het probleem aan te pakken. Waarom zou de 

samenleving niet zelf de invloed van influencers kunnen aanwenden om gezond eten te 

promoten? Dit kan op twee manieren gebeuren: ofwel verplicht de wetgever de influencers 

om gezonde alternatieven te promoten naast de meer ongezonde levensmiddelen ofwel 

kan het rechtstreeks gebeuren. Op influencers kan een beroep worden gedaan om hun 

invloed aan te wenden om gezonde voeding te promoten. 

 

We kunnen dus concluderen dat beide waarden gecombineerd kunnen worden. Vrije meningsuiting 

is een belangrijk goed wanneer zij geen schade berokkent of, nog beter, op een positieve manier 

wordt gebruikt. 
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5. INTERNATIONALE AANBEVELINGEN 
 

Een einde maken aan obesitas bij kinderen is een belangrijke doelstelling die in een groot aantal 

internationale aanbevelingen aan bod komt. Het is opgenomen in de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen 2 (Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding 

en promoot duurzame landbouw) en 3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor 

alle leeftijden). 

  

Gezien het bewijs dat marketing de voedselvoorkeuren, koopverzoeken en consumptie van 

kinderen beïnvloedt en bijdraagt tot obesitas, zoals uiteengezet in punt 4, heeft de  World Health 

Assembly in 2010 Resolutie WHA63.14 bekrachtigd, hierna de aanbevelingen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoemd (tabel 2) (WHO, 2010). De reeks aanbevelingen 

over de marketing van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken ten opzichte van kinderen 

creëert een mandaat voor actie door regeringen en andere belanghebbenden om het effect van de 

marketing van ongezonde voedingsmiddelen te verminderen. Naar aanleiding van deze 

aanbevelingen heeft de WHO een kader met richtsnoeren uitgebracht om regeringen te helpen bij 

de beleidsontwikkeling, implementatie, toezicht en evaluatie in verband met de uitvoering van deze 

aanbevelingen (WHO, 2012).  

 

In haar verslag van 2016 versterkte de Commissie voor de uitbanning van obesitas bij kinderen de 

oproep om de aanbevelingen van de WHO uit te voeren en pleitte zij voor een alomvattende, 

geïntegreerde aanpak om voedingsmarketing ten opzichte van kinderen en adolescenten aan te 

pakken (WHO, 2016). 
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Tabel 2. Samenvatting van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 
2010) 

1 Het beleid moet erop gericht zijn het effect op kinderen van de verkoop van 
voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan verzadigde vetten, transvetzuren, vrije suikers 
of zout (HFSS) te beperken. 

2 Aangezien de doeltreffendheid van marketing afhangt van blootstelling en macht, moet de 
algemene beleidsdoelstelling erin bestaan de blootstelling van kinderen aan en de macht van 
marketing voor HFSS-voeding te verminderen. 

3 Om het beleidsdoel en de beleidsdoelstelling te bereiken, moeten de regeringen 
verschillende benaderingen overwegen (stapsgewijs of alomvattend) om de verkoop van 
HFSS-voeding aan kinderen te beperken. 

4 Regeringen moeten duidelijke definities vaststellen voor de belangrijkste onderdelen van het 
beleid om een uniforme uitvoering te vergemakkelijken, ongeacht de uitvoerende instantie. 
Bij het vaststellen van de definities moet elke regering nationale problemen identificeren en 
aanpakken die een maximale impact van het beleid in de weg zouden staan. 

5 Plaatsen waar kinderen samenkomen - met inbegrip van crèches, scholen, schoolpleinen en 
voorschoolse centra, speelplaatsen, gezins- en kinderklinieken en pediatrische diensten, 
alsmede tijdens sportieve of culturele activiteiten die op deze locaties plaatsvinden - moeten 
vrij zijn van alle vormen van marketing voor HFSS-voedingsmiddelen. 

6 Regeringen moeten de voornaamste belanghebbenden zijn bij de ontwikkeling van het beleid 
en dienen het voortouw te nemen via een platform met meerdere stakeholders voor de 
uitvoering, monitoring en evaluatie. Bij het vaststellen van het nationale beleidskader 
kunnen de regeringen ervoor kiezen bepaalde rollen toe te wijzen aan andere 
belanghebbenden en daarbij het algemeen belang beschermen en belangenconflicten 
vermijden. 

7 Rekening houdend met de middelen, de voordelen en de lasten van alle betrokken 
belanghebbenden, moeten de regeringen nagaan wat de meest doeltreffende aanpak is om 
de verkoop van HFSS-voeding aan kinderen te beperken. Elke gekozen aanpak moet passen 
in een kader dat is ontwikkeld om de beleidsdoelstelling te bereiken. 

8 Regeringen moeten samenwerken om het effect van grensoverschrijdende marketing 
(inkomend en uitgaand) van HFSS-voeding voor kinderen te beperken teneinde een zo groot 
mogelijk effect van eender welk nationaal beleid te verkrijgen. 

9 In het beleidskader moeten handhavingsmechanismen worden gespecificeerd en systemen 
voor de implementatie ervan worden vastgesteld. Het kader moet duidelijke definities van 
sancties bevatten en zou een systeem voor het melden van klachten kunnen omvatten. 

10 Alle beleidskaders moeten een monitoringsysteem omvatten om de naleving van de in het 
nationale beleid vastgelegde doelstellingen te garanderen, met gebruikmaking van duidelijk 
omschreven indicatoren. 

11 De beleidskaders moeten ook een systeem omvatten voor de evaluatie van het effect en de 
doeltreffendheid van het beleid bij het bereiken van het algemene doel, met gebruikmaking 
van duidelijk omschreven indicatoren. 

12 Regeringen worden aangemoedigd de bestaande informatie over de omvang, de aard en de 
effecten van voedingsmarketing ten opzichte van kinderen in hun land in kaart te brengen - 
en verder onderzoek op dit gebied te ondersteunen, met name gericht op de implementatie 
en evaluatie van beleidsmaatregelen om de impact van HFSS-voedingsmarketing op 
kinderen te verminderen. 
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In 2006-2007 heeft een werkgroep van de International Obesity Taskforce (IOTF) een reeks van 

zeven beginselen (de 'Sydney Principles') ontwikkeld als leidraad voor maatregelen om de op 

kinderen gerichte marketingpraktijken voor voedingsmiddelen en dranken te veranderen. In de 

beginselen staat dat maatregelen om de marketing voor kinderen te beperken (i) de rechten van 

kinderen moeten ondersteunen; (ii) kinderen een substantiële bescherming moeten bieden; (iii) 

wettelijk van aard moeten zijn; (iv) een brede definitie van commerciële promotie moeten hanteren; 

(v) reclamevrije kinderomgevingen moeten garanderen; (vi) grensoverschrijdende media moeten 

omvatten; en (vii) geëvalueerd, gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden (Swinburn et al., 

2008). 

 

6. VOORBEELDEN VAN BELEID EN REGELGEVING OP INTERNATIONAAL EN 
EUROPEES NIVEAU 

 
6.1 Beleidsmaatregelen en voorschriften inzake beste praktijken op 

internationaal niveau 

Er zijn verschillende landen wereldwijd die regelgeving hebben ingevoerd om de blootstelling van 

kinderen aan marketing voor ongezonde voeding te verminderen. België beschikt nog niet over 

een dergelijke regelgeving. Uit een recent onderzoek bleek dat 16 landen wettelijke regels hebben 

voor de marketing voor ongezonde voeding ten opzichte van kinderen, waarvan 10 landen de 

marketing voor ongezonde voeding beperken en 6 landen alle op kinderen gerichte commerciële 

marketing beperken (Taillie, 2019). De uitvoerigheid en de kracht van deze voorschriften varieert. 

Beperkingen op televisiereclame, met name tijdens kinderprogramma's, en beperkingen in scholen 

zijn de meest voorkomende. Regelgeving inzake andere media, zoals mobiele en sociale media, 

verpakkingen en sportevenementen, komt minder vaak voor. Elf evaluaties van 

beleidsmaatregelen in 4 verschillende rechtsgebieden brachten ofwel kleine of geen 

beleidsgerelateerde verminderingen in reclame voor ongezonde voeding aan het licht, deels omdat 

de beperkingen onvoldoende uitgebreid waren en de marketing verschoof naar andere 

programma's of plaatsen (Taillie, 2019). Niet alle bestaande beleidsmaatregelen werden (goed) 

geëvalueerd. Tabel 3 geeft een overzicht van een aantal van deze beleidsmaatregelen en de 

impact ervan indien dit werd gemeten.  

Tabel 3: Geselecteerde voorbeelden van internationaal toegepaste voorschriften inzake 
voedingsmarketing 
 

Land Media Leeftijdsbe
perking 

Beschrijving Evaluatie (indien 
beschikbaar) 

Spanje TV- en 
radiozenders 
SNS, apps, 
websites, enz. 

16 jaar Vanaf 1 januari 2022 zal het in Spanje 
verboden zijn om reclame te maken voor 
ongezonde voedingsmiddelen gericht op 
kinderen tot 16 jaar. Dit omvat producten 
zoals chocolade, snoepgoed, desserts, 
koekjes, sappen en ijs. Om te bepalen of een 
product "gezond" of "ongezond" is, wordt het 
model voor de profilering van voedingstoffen 
van WHO Europe gebruikt. 

Nog niet beschikbaar 

VK Tv 
Online/sociale 
media 

 Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft onlangs 
nieuwe regelgeving aangekondigd die 
reclame voor ongezonde voeding voor 
kinderen aan banden legt. Nieuwe 
voorschriften, die in 2023 van kracht moeten 

Nog niet beschikbaar 
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worden, verbieden reclame online en op 
televisie voor voedingsmiddelen met een 

hoog vet-, zout- en suikergehalte (HFSS) 

vóór 21.00 uur. Betaalde advertenties op 
socialemediawebsites zoals Facebook, 
Instagram en Twitter vallen onder het online 
verbod. 

Noorwegen Televisie 
Radio 

18 jaar Krachtens de Omroepwet van 1992 verbiedt 
Noorwegen marketing gericht op kinderen 
onder de 18 jaar en reclame in verband met 
kinderprogramma's op tv, radio en teletekst. 
Het verbod geldt voor alle producten, met 
inbegrip van voedingsmiddelen en dranken, 
maar alleen voor omroepmedia die afkomstig 
zijn uit Noorwegen. De Omroepverordening 
van 1997 reikt richtsnoeren aan om te 
bepalen of reclame is gericht op kinderen 

jonger dan 18 jaar: of het geadverteerde 

product of de geadverteerde dienst van 
bijzonder belang is voor kinderen, of animatie 
of andere presentatievormen worden 
gebruikt die kinderen bijzonder aanspreken, 
het tijdstip waarop de reclame wordt 
uitgezonden en of kinderen jonger dan 13 

jaar in de reclame voorkomen. Figuren of 

personen die een prominente rol hebben 
gespeeld in radio- en tv-programma's voor 
kinderen en jonge volwassenen die de 
afgelopen 12 maanden in Noorwegen te zien 
waren, mogen niet worden gebruikt voor 
commerciële reclame 

Noorse kinderen en 
jongeren worden weinig 
blootgesteld aan reclame 
voor ongezonde 
voedingsproducten via 
mediakanalen als tv, 
internet, tijdschriften, strips 
en bioscopen (Bugge, 
2016) 

Canada 
(alleen 
Quebec) 

Alle media 13 jaar Quebec is de enige provincie in Canada waar 
kinderen jonger dan 13 jaar sinds 1980 
beschermd worden door de Wet op de 
consumentenbescherming ('Consumer 
Protection Act'). De Wet op de 
consumentenbescherming verbiedt 
commerciële reclame (met inbegrip van 
voedingsmiddelen en non-food) die via 
televisie, radio en andere media is gericht op 
kinderen jonger dan 13 jaar. Om te bepalen 
of een reclameboodschap al dan niet tot 
personen onder de dertien jaar is gericht, 
moet rekening worden gehouden met de 
context van de presentatie ervan en in het 
bijzonder met: a) de aard en de bestemming 
van de geadverteerde goederen; b) de wijze 
van presentatie van deze 
reclameboodschap; en c) het tijdstip en de 
plaats waarop zij wordt vertoond. Om 
kinderen tegen tv-reclame te beschermen 
wordt een limiet van 15% kinderpubliek 
gehanteerd. Elke belanghebbende die 
betrokken is bij een commercieel proces 
(vanaf het verzoek om een advertentie te 
maken tot de verspreiding ervan, met 
inbegrip van het ontwerp) kan ervan worden 
beschuldigd de geldende wetgeving niet te 
hebben nageleefd. Per tenlastelegging is 
deze persoon strafbaar met: een boete 
variërend van 600 tot 15.000 dollar (in het 
geval van een natuurlijke persoon); een 
boete variërend van 2.000 tot 100.000 dollar 
(in het geval van een rechtspersoon). 

Franstalige kinderen in 
Quebec werden significant 
minder blootgesteld aan 
advertenties voor 
voedingsmiddelen met een 
hoog vet-, suiker- of 
natriumgehalte (81,0%, 
p<0,001) in vergelijking met 
Engelstalige kinderen uit 
Ontario (89,8%) en Quebec 
(96,6%), waarvan de 
hoogste blootstelling voor 
Engelstalige kinderen in 
Quebec een gevolg was van 
grensoverschrijdende 
marketing (Kent, Dubois & 
Wanless, 2012). 

Chili Alle media 14 jaar In 2012 heeft de Chileense regering een wet 
inzake de voedingssamenstelling van 
levensmiddelen en reclame goedgekeurd 
(Ley 20, 606). In juni 2015 heeft de Chileense 
autoriteit de regelgevingsnormen 
goedgekeurd die nodig waren voor de 

Het televisiegebruik door 
peuters en adolescenten 
werd beoordeeld via 
enquêtes in de maanden 
vóór de invoering en een 
jaar na de invoering. De 
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implementatie van de wet (Diario Oficial nr. 
41.193). De regelgevingsnormen stellen 
grenzen aan het calorie-, verzadigd vet-, 
suiker- en natriumgehalte van 
levensmiddelen en dranken die als rijk aan 
zulke stoffen worden beschouwd.  De wet 
beperkt tot kinderen onder de 14 jaar gerichte 
reclame voor levensmiddelen in de 'rijk aan'-
categorie. In de regelgevingsnormen wordt 
op kinderen gerichte reclame gedefinieerd 
als programma's die gericht zijn op kinderen 
of met een publiek van meer dan 20% 
kinderen en naar gelang van de vormgeving 
van de reclame.                            
 
Promotionele strategieën en stimulansen, 
zoals tekenfilms, animaties en speelgoed die 
de aandacht van kinderen kunnen trekken, 
zijn in het verbod opgenomen. De 
regelgeving is op 1 juli 2016 in werking 
getreden. Chili verbiedt 'Kinder Surprise'-
eieren en verbiedt speelgoed in 'Happy 
Meals' van McDonald's als onderdeel van 
deze wet. 
  

blootstelling van peuters en 
adolescenten aan reclame 
voor 'rijk aan'-
voedingsmiddelen nam 
aanzienlijk af, met 
respectievelijk gemiddeld 
44% en 58%. De 
blootstelling aan reclame 
voor 'rijk aan'-
voedingsmiddelen met op 
kinderen gerichte 
boodschappen, zoals 
tekenfilmfiguren, daalde bij 
kleuters en adolescenten 
met respectievelijk 35 en 
52%. (Dillman Carpentier et 
al., 2019). Het percentage 
verpakkingen van 
ontbijtgranen dat 
gebruikmaakte van 
kindgerichte strategieën 
vóór de invoering (36%) 
was aanzienlijk lager na de 
invoering (21%). Hetzelfde 
gold voor de 'rijk aan'-
ontbijtgranen (43% vóór de 
invoering, 15% na de 
invoering). Een groter 
percentage van de 
verpakkingen die niet als 
'rijk aan' werden 
gekwalificeerd, gebruikte 
kindgerichte strategieën na 
de implementatie (30%) in 
vergelijking met vóór 
implementatie (8%), p < 
0,05 (Mediano Stoltze et al., 
2019). 
  
Het percentage 
advertenties voor 
voedingsmiddelen met een 
hoog gehalte aan energie, 
verzadigde vetten, suikers 
of natrium (HEFSS) daalde 
van 41,9% vóór de 
regelgeving tot 14,8% na de 
regelgeving (P< .001). Deze 
daling deed zich zowel voor 
bij programma's voor 
kinderen (van 49,7% naar 
12,7%;  P< .001) als bij 
programma's voor een 
algemeen publiek (van 
38,5% naar 15,7%;  P< 
.001) (Correa et al., 2020) 

Londen, VK Buiten, 
openbaar 
vervoer 

Niet 
beschikbaar 

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, 

verbiedt sinds 2019 reclame voor junkfood op 
het Londense bus- en metronet in een poging 
een epidemie van obesitas bij kinderen in te 
dammen. Reclame voor voedingsmiddelen 
en dranken met een hoog zout-, vet- en 
suikergehalte zal niet langer worden 
aanvaard op de metro's, bussen en treinen 
boven de grond die deel uitmaken van het 
'Transport for London'-netwerk (TfL) - noch in 
de stations. 

In een recente studie werd 
een verband gevonden 
tussen de invoering van 
beperkingen op 
buitenreclame voor HFSS 
en relatieve verminderingen 
in de aankoop van energie, 
suiker en vet in HFSS-
producten. Voor de energie 
uit de aankoop van HFSS-
producten werd een daling 
opgetekend van 6,7% 
(1.001,0 kcal, 95% CI 456,0 
tot 1.546,0) bij 
interventiehuishoudens 
vergeleken met de 
contrafeitelijke situatie. 
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Voor de energie uit de 
aankoop van chocolade- en 
banketbakkerijproducten 
was er sprake van een 
afname met 19,4% (317,9 
kcal, 95% CI 200,0 tot 
435,8) bij 
interventiehuishoudens 
vergeleken met de 
contrafeitelijke situatie (Yau 
et al., 2022). 

VK Televisie VK De invoering van een verbod ‘tot 21.00 uur 
voor tv-reclame 

Uit een recente 
modelleringsstudie uit het 
VK (Mytton et al, 2020) 
bleek dat als alle HFSS-
reclame tussen 05.30 uur 
en 21.00 uur zou worden 
ingetrokken, Britse kinderen 
(n = 13.729.000) gemiddeld 
1,5 HFSS-advertenties 
minder per dag zouden zien 
en hun calorie-inname met 
9,1 kcal (95% UI 0,5-17,7 
kcal) zou verminderen, 
waardoor het aantal 
kinderen (5-17 jaar) met 
obesitas met 4,6% (95% UI 
1,4%-9,5%) en met 
overgewicht (inclusief 
obesitas) met 3,6% (95% UI 
1,1%-7,5%) zou dalen. Dit 
komt overeen met 40.000 
(95% UI 12.000-81.000) 
minder Britse kinderen met 
obesitas en 120.000 (95% 
UI 34.000-240.000) minder 
kinderen met overgewicht. 
Voor kinderen die in 2015 in 
leven waren (n = 
13.729.000), zou dit 
240.000 (95% UI 65.000-
530.000) DALY's 
gedurende hun hele leven 
(d.w.z. gevolgd van 2015 tot 
aan hun dood) voorkomen, 
en resulteren in een 
gezondheidsgerelateerd 
netto monetair voordeel van 
£7,4 miljard (95% UI £2,0 
miljard-£16 miljard) voor de 
maatschappij. In een 
scenario waarin alle HFSS-
reclame wordt verplaatst 
naar na 21.00 uur, in plaats 
van ingetrokken, schatten 
wij dat de voordelen met 
ongeveer twee derde 
zouden verminderen. 
  

Zuid-Korea Televisie 18 jaar Tv-reclame voor kinderen jonger dan 18 jaar 
is verboden voor specifieke categorieën 
levensmiddelen vóór, tijdens en na 
programma's die worden uitgezonden tussen 
17.00 en 19.00 uur en tijdens andere 
kinderprogramma's (artikel 10 van de 
Bijzondere wet betreffende het veilig beheer 
van het voedingspatroon van kinderen, zoals 
gewijzigd in 2010) 

De vergelijking van de 
situatie pre- en post-
implementatie van de 
wettelijke regulering in Zuid-
Korea wees op een 
significante vermindering 
van de reclame voor 
energierijke en nutriëntarme 
voeding op tv-kanalen 
tijdens de gereguleerde 
(p<0,01) en niet-
gereguleerde (p<0,05) uren 
(Kim et al., 2013). 
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Daarnaast gaf een 
vergelijking van de 
voedingspromotie in de 
regio Azië-Stille Oceaan 
(n=6 locaties) aan dat de 
implementatie van de 
regelgeving in Zuid-Korea 
ertoe leidde dat Seoul het 
laagste percentage reclame 
voor ongezonde 
voedingswaren had tijdens 
de piek- en niet-
piekkijktijden van kinderen 
(Kelly et al., 2016). 

UI: Unitinterval 

 

Veel van de momenteel bestaande regelgevingen zijn niet alomvattend. Hun criteria zijn 

bijvoorbeeld beperkt tot televisie-uitzendingen, ook al worden kinderen duidelijk blootgesteld aan 

reclame via tal van verschillende mediaplatformen en communicatiekanalen (Chassiakos et al., 

2016). Daarnaast berusten maatregelen vaak op zelfregulering (Boyland & Harris, 2017), met 

zwakke criteria die niet altijd onafhankelijk worden gecontroleerd (Galbraith-Emami & Lobstein, 

2013; Raine et al., 2013; Roberto et al., 2015), en maken ze geen juridische handhaving mogelijk 

om de rechten van kinderen volledig te beschermen (Harris et al., 2013; Fischer et al., 1991; 

Lobstein et al., 2015; Irish Heart Foundation, 2018).  

  

Van de 53 landen in de Europese regio van de WHO meldt 54% dat zij stappen hebben 

ondernomen om de marketing voor ongezonde voedingsmiddelen ten opzichte van kinderen te 

beperken (WHO Europa, 2018). Sommige landen hebben wettelijk bindende regels vastgesteld die 

specifiek de marketing voor ongezonde voeding beperken en/of de blootstelling aan en de kracht 

van alle marketing voor kinderen van commerciële producten in bepaalde media en op bepaalde 

tijdstippen verbieden of beogen te verminderen. Veel landen melden echter nog steeds geen actie 

en er blijft een overweldigende voorkeur voor zelfregulering door de voedings- en reclame-industrie 

bestaan (WHO Europa, 2018). 

  

 

Tot op heden zijn de meeste beleidsmaatregelen toegespitst op de omroepmedia. Er lijkt enige 

vooruitgang te zijn geboekt bij het reguleren van de marketing in scholen, hoewel de uitvoering van 

de reeks aanbevelingen in scholen en andere omgevingen waar kinderen samenkomen in Europa 

te weinig onderzocht blijft (WHO Europa, 2018). 

  

Over het algemeen is het effect van bestaande beleidsmaatregelen, met name in de Europese 

regio, op het verminderen van de blootstelling van kinderen aan marketing voor ongezonde 

voedingsmiddelen echter beperkt geweest, met name binnen de context van een veranderend 

mediagebruik en de steeds meer geïntegreerde aard van marketing via een aantal verschillende 

media en platformen (WHO Europa, 2018). 
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6.2 Beleidsmaatregelen en beloften om de marketing voor ongezonde voeding 
aan te pakken in België en in Europa 

Zelf- en coregulering is door de Europese Commissie gepromoot als een belangrijk onderdeel van 

het reguleringsproces om kinderen online te beschermen (Lievens, 2018). Het wettelijke kader van 

de EU voor commerciële communicatie moedigt de EU-lidstaten ook specifiek aan om dergelijke 

mechanismen te overwegen of aan te nemen om de verschillende vormen en aspecten van op 

minderjarigen gerichte commerciële communicatie te reguleren. 

6.2.1 EU-actieplan voor obesitas bij kinderen 2014-2020 

 

In het EU-actieplan inzake obesitas bij kinderen 2014-2020 van 24 februari 2014 (bijgewerkt op 12 

maart en 28 juli 2014) zijn verschillende doelstellingen opgenomen met betrekking tot het beperken 

van de blootstelling aan en de kracht van de promotie van ongezonde voedingsmiddelen bij 

kinderen via omroepmedia. De belangrijkste prioriteit is het beperken van de blootstelling van 

kinderen aan reclame voor voedingsmiddelen/dranken met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte. 

  

(1) Voedingscriteria vaststellen voor gebruik in een kader voor de marketing van 

voedingsmiddelen ten opzichte van kinderen. Dit met als doel: geconsolideerde 

voedingscriteria om de verkoop van minder gezonde voedingsopties aan kinderen uiterlijk 

in 2016 te beperken. Verantwoordelijke partijen: EU-lidstaten en stakeholders. 

(2) Aanbevelingen opstellen voor de marketing van voedingsmiddelen via TV, internet, 

sportevenementen, enz. Doel: 30% van de EU-lidstaten met aanbevelingen. 

Verantwoordelijke partijen: EU-lidstaten. 

(3) Aanbieders van mediadiensten aanmoedigen om strengere gedragscodes op te stellen 

voor audiovisuele communicatie met kinderen over minder gezonde voedingsmiddelen. 

Acties ter versterking van de uitvoering van artikel 9, lid 2, van de richtlijn betreffende 

audiovisuele mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU). Doelstelling: 80% van de EU-lidstaten 

met een volledig ten uitvoer gelegde richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten. 

Verantwoordelijke partijen: Europese Commissie en EU-lidstaten. 

(4) Ervoor zorgen dat scholen vrij zijn van marketing voor minder gezonde voedings- en 

drankopties. Doel: minder dan 5% van de scholen dat jaarlijks per EU-lidstaat een 

overtreding meldt. Verantwoordelijke partijen: EU-lidstaten en stakeholders. 

(5) Aanbevelingen opstellen voor de marketing van voedingsmiddelen via TV, internet, 

sportevenementen, enz. Doel: 30% van de EU-lidstaten met aanbevelingen. 

Verantwoordelijke partijen: EU-lidstaten. 
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6.2.2 Richtlijn (EU) 2018/1808 inzake audiovisuele mediadiensten 

 

De Europese richtlijn (EU) 2018/1808 heeft tot doel de regels betreffende het aanbieden van 

audiovisuele mediadiensten te harmoniseren, rekening houdend met de veranderende 

marktrealiteit. De richtlijn voorziet in een juridisch kader dat minimumnormen en -voorschriften 

vaststelt, maar de EU-lidstaten de vrijheid laat om meer gedetailleerde of strengere regels in te 

voeren. Volgens Richtlijn (EU) 2018/1808 moet audiovisuele commerciële communicatie duidelijk 

als zodanig herkenbaar zijn en is audiovisuele sluikreclame verboden. Productplaatsing is 

verboden in kinderprogramma's die na 19 december 2019 worden gemaakt. Tegelijkertijd schrijft 

de richtlijn alleen voor dat de EU-lidstaten het gebruik van coregulering moeten aanmoedigen en 

zelfregulering moeten bevorderen door middel van gedragscodes betreffende ongepaste 

audiovisuele commerciële communicatie, die kinderprogramma's vergezelt of daarvan deel 

uitmaakt, voor voedingsmiddelen en dranken die voedingsstoffen en stoffen met een nutritioneel 

of fysiologisch effect bevatten, met name vetten, transvetzuren, zout of natrium en suikers, waarvan 

een overmatige inname in de totale voeding niet aanbevolen is. 

 

De Richtlijn 2010/13/EU werd onlangs vervangen door de Richtlijn (EU) 2018/1808 betreffende 

audiovisuele mediadiensten, vanwege de snelle en aanzienlijke ontwikkeling van de markt voor 

audiovisuele mediadiensten (Richtlijn (EU) 2018/1808). Nieuwe soorten inhoud, zoals videoclips of 

door de gebruiker gegenereerde inhoud, hebben aan belang gewonnen en nieuwe spelers, 

waaronder aanbieders van video-on-demand-diensten en platformen voor het delen van video's, 

hebben inmiddels een stevige voet aan de grond gekregen.  

Deze convergentie van media vereist een geactualiseerd rechtskader om de ontwikkelingen op de 

markt te weerspiegelen en een evenwicht te bereiken tussen toegang tot online contentdiensten, 

consumentenbescherming en concurrentievermogen. 

  

De in de richtlijn opgenomen bepalingen om de blootstelling en de macht van kinderen bij de 

marketing voor ongezond voedsel te beperken, zijn niet verplicht, maar moedigen de EU-lidstaten 

wel aan maatregelen te treffen. 

  

De Richtlijn zegt: 

(28) “De lidstaten moeten worden aangemoedigd te waarborgen dat zelf- en coregulering, onder 

meer via gedragscodes, worden benut voor het daadwerkelijk verminderen van de blootstelling van 

kinderen aan audiovisuele commerciële communicatie betreffende voedingsmiddelen en dranken 

die een hoog gehalte aan zout, suikers, vetten, verzadigde vetten of transvetzuren bevatten of die 

om andere redenen niet voldoen aan die nationale of internationale voedingsrichtsnoeren”, page 

73. 

  

De oude tekst in Richtlijn 2010/13/EU, artikel 9.2 luidde: 

De lidstaten en de Commissie moedigen aanbieders van mediadiensten aan een gedragscode te 

ontwikkelen betreffende ongeschikte audiovisuele commerciële communicatie, die 

kinderprogramma’s vergezelt of daarvan deel uitmaakt, inzake voedingsmiddelen en dranken die 

voedingsstoffen en andere stoffen met nutritieve en fysiologische effecten bevatten, met name 

stoffen zoals vetten, transvetzuren, zout/natrium en suikers, waarvan een overmatig gebruik in het 

algehele voedingspatroon niet aanbevolen is). 

 

Zoals kan worden geconcludeerd, heeft de Commissie de verantwoordelijkheden meer naar de 

EU-lidstaten verschoven en voorgesteld dat de EU-lidstaten coregulering of zelfregulering met 
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betrekking tot ongepaste audiovisuele commerciële communicatie zouden aanmoedigen. Dit laat 

de EU-lidstaten en de aanbieders van mediadiensten nog heel wat vrijheid.  

 

Productplaatsing in kinderprogramma's 

De richtlijn geeft de lidstaten van de EU alleen stimulansen in verband met de commerciële 

communicatie over levensmiddelen en dranken ten opzichte van kinderen, maar verbiedt 

productplaatsing in kinderprogramma's: 

  

(34) "Productplaatsing mag niet worden toegestaan in nieuws- en actualiteitenprogramma's, 

programma's over consumentenzaken, religieuze programma's en kinderprogramma's. Met name 

is gebleken dat productplaatsing en ingebedde reclame het gedrag van kinderen kunnen 

beïnvloeden aangezien kinderen dikwijls niet in staat zijn om de commerciële inhoud te herkennen. 

et verbod op productplaatsing in kinderprogramma's moet daarom in stand worden gehouden”, 

pagina 74. 

Artikel 11 

1. Dit artikel is alleen van toepassing op programma's die na 19 december 2009 zijn geproduceerd. 

2. Productplaatsing is toegestaan in alle audiovisuele mediadiensten, behalve in nieuws- en 

actualiteitenprogramma's, programma's over consumentenzaken, religieuze programma's en 

kinderprogramma's. 

  

Sponsoring van kinderprogramma's 

Sponsoring van kinderprogramma's is niet verboden, maar de richtlijn geeft aan dat de lidstaten 

hiervoor kunnen kiezen. 

  

Artikel 10: 

“De lidstaten kunnen de sponsoring van kinderprogramma's verbieden. De lidstaten mogen het 

tonen van een logo van een sponsor tijdens kinderprogramma's, documentaires en religieuze 

programma's verbieden. 

  

Definitie van het begrip 'kind'": 

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten geeft geen definitie van het begrip "kind". In het kader van 

de EU-toezegging hebben de ondertekenende bedrijven zich ertoe verbonden geen reclame te 

maken voor levensmiddelen in massamedia waarbij kinderen jonger dan 12 jaar 35% van het 

publiek uitmaken, tenzij hun producten voldoen aan op categorieën gebaseerde drempels inzake 

natrium, verzadigde vetten en het totale suikergehalte. De WHO beveelt daarom aan de 

werkingssfeer van de voorschriften uit te breiden om alle kinderen te beschermen, aangezien er 

steeds meer aanwijzingen zijn dat adolescenten negatieve gevolgen ondervinden van de marketing 

van HFSS-voedsel. 

  

Een nieuwe definitie van "kindgerichte marketing": 

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten is bedoeld om de marketing van HFSS-voeding in 

"kinderprogramma's" te beperken. Volgens de WHO betekent deze focus dat de bestaande 

regelgeving niet erg succesvol is in het beperken van de feitelijke blootstelling van kinderen aan 

HFSS-marketing, aangezien kinderen ook worden blootgesteld aan en kijken naar programma's 

voor een gemengd publiek. 
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6.2.3 Omroepcodes België en de gewesten 

De bestaande omroepcodes in de verschillende gewesten zijn samengevat in tabel 4 hieronder.  

Tabel 4: Overzicht van de bestaande omroepcodes in België 

Gedragscode inzake kinderreclame 
2007 (Vlaams Gewest) 

Wettelijk 

URL-link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/verplichte-gedragscode-regelt-kinderreclame 

  Documentinformatie 

Algemene verklaringen Kinderen verdienen specifieke bescherming tegen commerciële boodschappen 
die door de omroepers worden verspreid. 
  
De marketing van producten mag kinderen niet misleiden met betrekking tot de 
gezondheidseffecten van die producten. 
  
Het gebruik van fantasie, met inbegrip van animatie, is toegestaan in op 
kinderen gerichte marketingboodschappen, maar deze mogen kinderen niet 
misleiden over de werkelijke kenmerken van die producten. 
  

Definitie van marketing Marketing wordt gedefinieerd als commerciële communicatie die bestaat uit 
"beelden of geluiden welke dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de 
goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke of rechtspersoon die 
een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden vergezellen 
of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke 
vergoeding of ten behoeve van zelfpromotie. [Het kan] onder meer reclame, 
sponsoring, telewinkelen en productplaatsing omvatten". 

Inbegrepen marketingtechnieken Radio, bioscoop, dvd/cd-rom, gedrukte media, direct marketing, 
productplaatsing, interactieve spelletjes, buitenmarketing, mobiele sms-
marketing, sociale mediaprofielen van bedrijven. 

Uitgesloten marketingtechnieken - 

Inbegrepen marketingkanalen of -
wegen 

- 

Uitgesloten marketingkanalen of -
wegen 

- 

Leeftijdsbeperking voor kinderen Een kind wordt gedefinieerd als 12 jaar of jonger. 
Adolescent wordt gedefinieerd als jonger dan 16 jaar. 

Benadering die wordt gebruikt om 
marketing te definiëren "die gericht is 
op of aantrekkelijk is voor kinderen 
of waaraan kinderen worden 
blootgesteld" 

- 

Beperkte voedingsmiddelen Marketing gericht op kinderen en adolescenten mag niet aanzetten tot 
overmatige consumptie van voedingsmiddelen en dranken die stoffen bevatten 
waarvan een overmatige consumptie niet wordt aanbevolen, zoals vetten, 
transvetten, zout, natrium en suikers. 
  
Bovendien legt artikel 69 van het Vlaamse Mediadecreet een meer 
gedetailleerde norm op, aangezien commerciële communicatie met betrekking 
tot snoepgoed dat suiker bevat gedurende de gehele duur van de commerciële 
communicatie een gestileerde afbeelding van een tandenborstel op een 
duidelijke en contrasterende manier moet tonen, met inachtneming van een 
beperking van de grootte tot één tiende van de hoogte van het filmbeeld. 

  

Activiteiten in verband met toezicht 
en evaluatie 

De Vlaamse Regulator voor de Media ziet toe op de naleving 
  
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame geeft advies in geval van 
geschillen over de code. Zij publiceren een jaarlijks evaluatieverslag. 
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Decreet betreffende radio-omroep en televisie 
2009 (-bijgewerkt 2020-Vlaams gewest) 

Wettelijk 

URL-link: https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/act_on_radio_and_television_broadcasting.pdf 

  Documentinformatie 

Algemene verklaringen Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren mag  
de overmatige inname van voedingsmiddelen en dranken niet 
aanmoedigen of bagatelliseren, die voedingsstoffen bevatten 
waarvan een overmatig gebruik wordt afgeraden, zoals vetten, 
transvetzuren, zout of natrium of suikers. 

Definitie van marketing "Commerciële communicatie": beelden of geluiden welke 
dienen om 
welke dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, 
de diensten of het imago van een natuurlijke of rechtspersoon 
die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke 
beelden vergezellen of maken deel uit van een programma, 
tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten behoeve 
van zelfpromotie. Vormen 
van audiovisuele commerciële communicatie zijn onder meer 
televisiereclame, sponsoring, telewinkelen en 
productplaatsing;" 

Inbegrepen marketingtechnieken Vormen van audiovisuele commerciële communicatie zijn 
onder meer televisiereclame, sponsoring, telewinkelen en 
productplaatsing; 

Uitgesloten marketingtechnieken - 

Inbegrepen marketingkanalen of -wegen - 

Uitgesloten marketingkanalen of -wegen - 

Leeftijdsbeperking voor kinderen < 12 jaar 

Benadering die wordt gebruikt om marketing te 
definiëren "die gericht is op of aantrekkelijk is voor 
kinderen of waaraan kinderen worden blootgesteld" 

Onder kinderprogramma wordt verstaan: een programma dat 
hoofdzakelijk op kinderen is gericht, hetgeen onder meer blijkt 
uit de inhoud, het tijdstip van uitzending, de vormgeving, de 
presentatie en de wijze waarop het wordt aangekondigd. 

Beperkte voedingsmiddelen - 

Activiteiten in verband met toezicht en evaluatie - 
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Règlement / Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants 
2016 (Waals Gewest) 

Wettelijk 

URL-link: 
1. SMA-besluit -  http://www.csa.be/documents/1440 (art.13) 
2. Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants - 
http://www.csa.be/system/documents_files/558/original/CAV_20070116_AVIS_CODEETHIQUEPUBENFANT.pdf?12995963
66 
3. RTBF-Contrat de gestion - http://csa.be/documents/1703 

  Documentinformatie 

Algemene verklaringen Commerciële reclame, productplaatsing, telewinkelen en autopromotie 
mogen niet voorkomen in kinderprogramma's (zie onderstaande 
definities). 
  
Reclame mag de gevoeligheid van de minderjarige niet schaden (zie 
SMA-decreet - art.13) 
  
"5-minutenbescherming" voor en na de programmering voor kinderen 
betreffende autopromotie voor programma's die niet raadzaam zijn 
voor kinderen onder 12, 16 en 18 jaar + teasers voor niet-toegelaten 
kinderfilms; speelgoed voor kinderen onder 12 jaar; chats, ringtones 
voor kinderen onder 12 jaar. (zie "code éthique", p.4) 
  
RTBF: het kanaal "La Trois" gewijd aan onderwijs, programmering 
voor kinderen en jong publiek ("OUFtivi"), is een kanaal zonder 
marketingcommunicatie + de website gewijd aan dit kanaal ook.  

Definitie van marketing Marketingcommunicatie is elke reclameboodschap (commerciële 
reclame, promotie, telewinkelen en sponsoring) die wordt uitgezonden 
tijdens of onmiddellijk voor of tijdens de programmering voor kinderen, 
ongeacht het tijdstip of de gelegenheid; 
Marketingcommunicatie gericht op kinderen is elke boodschap over 
een product of dienst waarvan kinderen de belangrijkste gebruikers 
zijn en die in haar vorm zodanig wordt gepresenteerd dat zij specifiek 
bestemd is voor een publiek van kinderen onder de 12 jaar 

Inbegrepen marketingtechnieken Reclame, promotie, sponsoring 
Productplaatsing 

Uitgesloten marketingtechnieken - 

Inbegrepen marketingkanalen of -wegen Televisie 
Radio 

Uitgesloten marketingkanalen of -wegen RTBF: Website "La Trois" / OUFtivi 

Leeftijdsbeperking voor kinderen < 12 jaar 

Benadering die wordt gebruikt om marketing te 
definiëren "die gericht is op of aantrekkelijk is 
voor kinderen of waaraan kinderen worden 
blootgesteld" 

Onder kinderprogramma's wordt verstaan: programma's die op grond 
van hun inhoud, genre en benaming, het tijdstip van uitzending, de 
wijze van presentatie of naar het oordeel van redacteurs van de 
inhoud, geacht worden op kinderen te zijn gericht 

Beperkte voedingsmiddelen Het SMA-decreet bevat geen specifieke beperkingen in verband met 
de marketing voor voedingsmiddelen (gericht op kinderen). 
  
De beheersovereenkomst van de RTBF preciseert bij art.73 g.: 
"reclame voor suikerhoudende zoetwaren is toegestaan op 
voorwaarde dat een waarschuwing wordt toegevoegd, in welke vorm 
dan ook, waarin wordt gewezen op de gevolgen van dit soort 
goederen voor de gezondheid". 

Activiteiten in verband met toezicht en 
evaluatie 

- 

   

http://www.csa.be/documents/1440
http://www.csa.be/documents/1440
http://www.csa.be/system/documents_files/558/original/CAV_20070116_AVIS_CODEETHIQUEPUBENFANT.pdf?1299596366
http://www.csa.be/system/documents_files/558/original/CAV_20070116_AVIS_CODEETHIQUEPUBENFANT.pdf?1299596366
http://www.csa.be/system/documents_files/558/original/CAV_20070116_AVIS_CODEETHIQUEPUBENFANT.pdf?1299596366
http://www.csa.be/system/documents_files/558/original/CAV_20070116_AVIS_CODEETHIQUEPUBENFANT.pdf?1299596366
http://csa.be/documents/1703
http://csa.be/documents/1703
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6.2.4 European & Belgian Pledge 

De European Pledge is een zelfreguleringsinitiatief van de World Federation of Advertisers om 

reclame voor (ongezonde) voeding die zich richt op jonge kinderen (jonger dan twaalf) te 

veranderen. De Pledge verenigt grote levensmiddelenmerken (bv. Mars, Nestlé, Unilever, Coca 

Cola Company, Ferrero, Danone, PepsiCo, Royal Friesland Campina, McDonalds, Mondelez, enz.) 

die de overeenkomst hebben ondertekend en zich ertoe hebben geëngageerd om de in de belofte 

genoemde verbintenissen na te komen. 

De pledge bestaat uit twee algemene verbintenissen (overgenomen van de 'EU Pledge'-website): 

- Kinderen jonger dan twaalf jaar zullen niet worden benaderd met reclame voor 

voedingsmiddelen die niet aan de voedingscriteria voldoen (noch in traditionele, noch in 

digitale of mobiele media). 

- Kinderen zullen op scholen niet worden blootgesteld aan reclame voor voedingsmiddelen. 

Sinds 2019 houdt de EU Pledge ook rekening met influencer marketing, aangezien dit vaak door 

voedseladverteerders bleek te worden gebruikt om ongezonde voedingsproducten bij kinderen aan 

te prijzen. Digitale apps en advergames vallen eveneens onder de EU Pledge. De verbintenissen 

in het kader van de EU Pledge zullen vanaf 1 januari 2022 worden aangescherpt (en voor de 

voedingscriteria vanaf eind juni 2022). De bedrijven hebben er in de nieuwe versie mee ingestemd 

geen reclame te maken voor voedingsmiddelen en dranken voor kinderen jonger dan 13 jaar (tot 

2021 was dit 12 jaar).  

In het kader van de EU Pledge is een richtlijn met specifieke aanbevelingen voor op kinderen 

gerichte marketing ontwikkeld (zie het verslag over de richtsnoeren:   https://eu-pledge.eu/wp-

content/uploads/Implementation-Guidance-Note-2020.pdf). 

Elk jaar wordt de marketingcommunicatie van een steekproef van bedrijven onder de loep 

genomen. Het secretariaat van de EU Pledge selecteert elk jaar de markten die zullen worden 

beoordeeld. De selectie is elk jaar verschillend om te garanderen dat alle landen op regelmatige 

basis worden gecontroleerd. Voor elk land wordt door het secretariaat een lijst opgesteld met alle 

producten van de aangesloten organisaties die niet aan de voedingscriteria voldoen. Op basis van 

deze lijst wordt de marketingcommunicatie verzameld (URL's bedrijfswebsites en sociale media, 

enz.). De zelfregulerende organisaties ('Self-Regulatory Organizations', SRO's) op de 

geselecteerde markten controleren een selectie van deze websites en sociale mediasites om na te 

gaan of zij stroken met de verbintenis van de Pledge. Een kwaliteitscontrole van deze analyse 

(websites, sociale mediapagina's en influencers) door de verschillende SRO's gebeurt door Prof. 

Liselot Hudders en Prof. Dieneke Van de Sompele (Universiteit Gent). Zij coderen een willekeurige 

steekproef van de door de SRO's gecodeerde websites dubbel om na te gaan of de codering 

overeenstemt. De resultaten van de monitoringoefening worden besproken in een workshop waarin 

alle aangesloten bedrijven aanwezig zijn en overtredingen worden besproken. Dit verschaft 

bedrijven waardevolle informatie over de communicatieactiviteiten die in de grijze zone liggen (niet 

direct gericht op kinderen, maar die wel aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen). Het levert verdere 

richtsnoeren op om toekomstige mededelingen beter in overeenstemming te brengen met de 

verbintenissen die aangegaan werden in het kader van de EU Pledge. 

Ondanks de strenge monitoringprocedure van de Pledge, bleek uit de studie van Neyens en Smits 

(2017) dat veel ongezonde voedingsproducten worden onderschreven op websites over voeding 

https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/Implementation_Guidance_Report.pdf
https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/Implementation-Guidance-Note-2020.pdf
https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/Implementation-Guidance-Note-2020.pdf
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die op kinderen is gericht. Zij analyseerden negenendertig merkwebsites, zes bedrijfswebsites en 

vier actiesites. Hoewel 13 bedrijven lid waren van de EU Pledge, konden zij geen verschil vinden 

in het aantal ongezonde voedingsproducten dat werd aangeprezen op de websites van leden 

versus niet-leden. Bovendien maakte slechts 8% van de leden van de EU Pledge gebruik van een 

leeftijdscontrolemechanisme. Reclameaanduidingen die waarschuwen voor commerciële inhoud 

ontbraken op de sites. 

De Europese Pledge werd ook vertaald in een nationale Pledge in Zweden, Portugal en België. 

Sommige bedrijven ontwikkelden daarnaast een eigen bedrijfsverbintenis (voor een overzicht zie  

https://eu-pledge.eu/members-pledges/). 

In 2012 lanceerden de Federatie van de Voedingsindustrie (FEVIA), de vertegenwoordigers van 

de Belgische Handel en Diensten (Comeos) en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) een 

Belgische versie van de EU Pledge. De Belgische Pledge is een collectieve 

zelfreguleringsverbintenis om bepaalde reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar te 

beperken. Het is een onafhankelijk gecontroleerd zelfreguleringsmechanisme van de Belgische 

reclame-industrie. Het aantal bedrijven dat deelneemt aan de Belgian Pledge is sinds 2012 

gestegen van 32 bedrijven naar 41 in 2015. Hoewel veel voedingsbedrijven de Belgische Pledge 

lijken te hebben ondertekend (zie onderstaande figuur 4), betoogden Neyens en Smits in 2016 dat 

tal van Belgische en Nederlandse voedingsmerken dat nog steeds niet hadden gedaan. De 

Belgische Pledge neemt de afspraken van de Europese Pledge over. 

In de eerste plaats verbinden de ondertekenaars van de Belgische Pledge zich ertoe om bij 

kinderen ouder dan 12 jaar alleen producten te adverteren die aan specifieke voedingscriteria 

voldoen, en dit via verschillende media (d.w.z. televisie, de online wereld en scholen). Ten tweede 

verbinden de ondernemingen zich ertoe niet te communiceren over producten in basisscholen, 

behalve in de scholen waar de directie er specifiek naar vraagt of er uitdrukkelijk mee akkoord gaat 

omwille van educatieve doeleinden. 

De verbintenissen van de ondertekenaars van de Belgische Pledge werden gemonitord tot 2015. 

Recentere studies zijn er niet beschikbaar. In de eerste plaats werden de tv-spots gemonitord door 

het media-agentschap Mindshare Monitoring. Ten tweede werd de monitoring op de scholen 

verzorgd door Dr. Christine Hoefkens en Professor Wim Verbeke van de Universiteit Gent. Tot slot 

werden de websites doorgelicht door de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame). Uit 

de resultaten van de monitoring van 2015 blijkt dat er een globale conformiteit met de Belgische 

Pledge is voor tv-spots van 99,4%, voor scholen van 97,5% en voor websites van 100%. Er werd 

echter geen monitoring uitgevoerd in vergelijking met onafhankelijke normen. De Belgische Pledge 

heeft kritiek gekregen van academici die een studie hebben verricht van Belgische en Nederlandse 

websites over voedingsmiddelen en dranken die op kinderen zijn gericht.  Uit de studie blijkt dat 

slechts enkele Belgische en Nederlandse voedingsmerken de pledge daadwerkelijk hebben 

ondertekend. Ten tweede verschilde het voedingsprofiel van de voedingsmiddelen en dranken die 

online werden gepromoot niet significant tussen websites van leden en websites van niet-leden 

van de pledge, noch was er een significant verschil in het gebruik van marketingtechnieken.  Tot 

slot bleek uit de studie dat instrumenten ter bescherming van kinderen, zoals leeftijdscontrole en 

reclamewaarschuwingen, zelden of nooit worden gebruikt. De aanwezigheid van dergelijke 

instrumenten wordt door de nationale SRO's in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

naleving van de Pledge, als een indicator voor de toegankelijkheid van een bepaalde website of 

mobiele applicatie voor een kind. 

https://eu-pledge.eu/members-pledges/
https://eu-pledge.eu/members-pledges/
https://eu-pledge.eu/members-pledges/
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Er zijn dus verschillende grote problemen en leemten met betrekking tot de Belgische en de EU 

Pledge, die ook worden erkend in een recent rapport van de European Consumers' Organisation 

(Calvert, 2021): 

- De codes gelden niet voor alle adverteerders in de voedingssector, alleen voor diegenen 

die de codes onderschrijven. 

- De codes hebben alleen betrekking op reclame-inhoud die "in de eerste plaats op kinderen 

is gericht" - zij beletten niet dat reclame wordt gemaakt voor ongezond voedsel dat zowel 

kinderen als volwassenen aanspreekt. Bovendien is het moeilijk te bepalen wat 

"aantrekkelijk is voor kinderen onder de twaalf jaar". Er zijn enkele algemene richtsnoeren 

en regels, maar het blijft een subjectieve kwestie. Regels zijn niet geschikt om de wereld 

van digitale marketing (zoals prerolls op YouTube, gerichte advertenties enz.) aan te 

pakken, noch bieden zij een doeltreffende oplossing voor de aanzienlijke hoeveelheid 

offline marketing - zoals op de verpakking - waaraan  kinderen nog steeds worden 

blootgesteld. De codes zijn niet van toepassing op sportsponsoring, verpakkingen met 

stripverhalen en bekende personages en promoties, wedstrijden en giveaways in de winkel. 

Veel vormen van promotie en media vallen er dus niet onder. Regels hebben alleen 

gevolgen voor tv-programma's voor kinderen, terwijl kinderen in feite het meest kijken naar 

programma's die niet specifiek voor hen bestemd zijn (prime-time shows). De codes 

verhinderen dus niet dat ongezonde voedingsreclame wordt uitgezonden op tv wanneer het 

aantal kinderen in het kijkerspubliek het grootst is, d.w.z. tussen 6 en 9 uur 's avonds, 

wanneer de kinderprogramma's met de hoogste kijkcijfers worden uitgezonden. Ze zijn 

alleen van toepassing wanneer kinderen 35% of meer van het publiek uitmaken, wat zelden 

voorkomt (en niet representatief is voor de tijd waarin de grootste aantallen kinderen kijken). 

- De codes zijn alleen van toepassing op kinderen onder de twaalf jaar. 

- De voedingscriteria zijn te laks, vaag en onduidelijk en staan nog steeds toe dat de 

marketing voor voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte haar pijlen op 

kinderen richt. 

- Om de monitoring uit te voeren, heeft de pledge input nodig van de bedrijven zoals hun 

marketingmateriaal, met name voor digitale media en apps en influencers. Als de bedrijven 

deze materialen niet verstrekken, is het moeilijk ze te vinden. Het is ook moeilijk om alle 

marketingactiviteiten te bestrijken, aangezien zij in de loop van de tijd veranderen en de 

monitoring op één moment plaatsvindt. 

 

6.2.5 Code inzake levensmiddelenreclame 

 

De Belgische Federatie van de Voedingsindustrie (FEVIA) heeft een Reclamecode voor 

voedingsmiddelen opgesteld (FEVIA, 2005). De code werd opgesteld in het licht van het ICC-kader 

voor verantwoorde communicatie over voedingsmiddelen en dranken en bevat specifieke 

bepalingen voor de bescherming van kinderen en/of jongeren. De code trad in 2005 in werking en 

de JEP is verantwoordelijk voor het monitoren van de naleving ervan. De JEP onderzoekt klachten 

van consumenten (met uitzondering van organisaties met commerciële belangen) en geeft 

daarnaast advies wanneer adverteerders, reclamebureaus en de media daarom verzoeken. De 

JEP kan, indien nodig, eisen dat de publicatie of uitzending van een specifieke advertentie wordt 

stopgezet. 
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Nutritionele of gezondheidsbeweringen.  

Elke bewering of iedere communicatie die redelijkerwijs door de consument geïnterpreteerd kan 

worden als een nutritionele of gezondheidsbewering, moet op gepaste wijze wetenschappelijk 

kunnen bewezen worden. Beweringen moeten overeenstemmen met de aard en de draagwijdte 

van de wetenschappelijke bewijzen en aan de consument verifieerbare informatie verstrekken. De 

beweringen moeten beoordeeld worden op de manier waarop de gemiddelde consumenten die 

waarschijnlijk begrijpen, in het bijzonder wanneer het kinderen en jongeren betreft.  

  

Gezonde levenswijze.  

De reclame voor voedingsmiddelen mag geen buitensporig verbruik aanmoedigen of vergoelijken, 

en de grootte van de porties moet aangepast zijn aan het weergegeven tafereel. Daarenboven 

mogen zulke advertenties de promotie niet ondermijnen van gezonde en uitgebalanceerde 

voedingsgewoontes en het belang van een gezond en actief leven. 

 

Niet-misleidende reclame.  

De tekst, het geluid en het beeld van de reclame voor voedingsmiddelen moeten de kenmerken 

van het product die in de reclame voorgesteld worden, zoals de smaak, de grootte, de inhoud, het 

voedingsvoordeel of het gezondheidsvoordeel, correct weergeven en mogen consumenten niet 

misleiden omtrent een van die kenmerken.  Tests over de smaak of voorkeur van consumenten 

mogen niet worden gebruikt op een wijze die een bepaalde statistische waarde ervan laat 

uitschijnen, als die onbestaande is.  Voedingsmiddelen die niet bedoeld zijn om een maaltijd te 

vervangen, mogen ook niet als zodanig worden voorgesteld. 

 

Reclame bestemd voor kinderen.  

Zoals hierboven vermeld, bevat de Reclamecode voor voedingsmiddelen ook bepalingen 

betreffende de bescherming van kinderen. 

  

Overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 8 van de Code moeten exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven en adverteerders in het bijzonder aandacht besteden aan de volgende 

elementen wanneer zij reclame maken voor levensmiddelen die voor kinderen bestemd zijn: 

 

Tabel 5: Bepalingen van de Reclamecode voor voedingsmiddelen van Fevia (bron artikelen 
5-8) 

Do’s Don’ts 

✔ bij aanbiedingen of verkoopbevorderende acties voor 

kinderen moeten de voorwaarden van de aanbieding 
van de premies of prijsvragen worden aangekondigd in 
een taal die voor kinderen begrijpelijk is; 

 

✔ er moet voor gezorgd worden dat kinderen een goed begrip 

hebben van de producten (indien van toepassing) die 
moeten worden gekocht om een premie te ontvangen 
en, met betrekking tot wedstrijden, van de voorwaarden 
voor deelname, het soort prijzen en de 
winstmogelijkheden. 

🗶 er mag geen gebruikgemaakt worden van uit de media 

bekende (levende of getekende) figuren op een manier 

dat de grens vervaagt tussen redactionele inhoud en de 

reclame met het oog op de verkoop van producten, 

premies of diensten; 

🗶 er mag geen gevoel van hoogdringendheid of van een 

ongepaste minimalisering van de prijs geschept worden; 

🗶 de rol van ouders en andere volwassenen die 

verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het kind 

inzake de keuze van eetgewoonten en levensstijl mag 

niet ondermijnd worden; 

🗶 reclame mag kinderen er niet rechtstreeks toe aanzetten 

hun ouders of andere volwassenen over te halen 

producten voor hen te kopen; 
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Reclame gericht naar kinderen en/of jongeren.  

De artikelen 9 tot en met 10 van de code hebben specifiek betrekking op reclame die gericht is op 

kinderen en/of jongeren. Hoewel de code erkent dat fantasie, met inbegrip van animatie, geschikt 

is in communicatie met kinderen en jongeren, moeten adverteerders erover waken dat ze: 

 

🗶  geen misbruik maken van de verbeelding van kinderen en jongeren om hen te 

misleiden over de nutritionele of mogelijke gezondheidsvoordelen van het 
betrokken product; 

 

🗶   geen gebruik maken van allusies op status of populariteit bij leeftijdsgenoten, 

succes op school of in de sport, of intelligentie. 

 

6.2.6 Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat de bestaande instrumenten in verband met de marketing 

voor ongezonde voeding hoofdzakelijk zelfregulerend zijn en beperkt zijn in termen van reikwijdte, 

verbintenissen en dekking van de sector.  

Zo zijn de voedingscriteria die in de Belgische Pledge worden gebruikt om te bepalen wanneer een 

product als ongezond wordt beschouwd, minder streng dan de normen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Als gevolg daarvan blijven veel ongezonde producten buiten de 

werkingssfeer van de aangegane verbintenissen.  

Ten tweede rijzen er vragen over de doeltreffendheid van zelfregulering meer in het algemeen. In 

dit verband zijn de academici het erover eens dat er een aantal nadelen kleven aan zelfregulering, 

zoals een gebrek aan effectieve handhaving en een laag niveau van transparantie, en is het de 

vraag of zelfregulering wel een instrument moet zijn om de mensenrechten te waarborgen. En ook 

al worden deze nadelen door coregulering gedeeltelijk ondervangen, toch kan er verwarring of 

onzekerheid ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de structuur en de procedures niet vanaf het begin 

zorgvuldig zijn opgezet of wanneer de rol van alle actoren niet duidelijk is omschreven. 

6.3 Beleidsmaatregelen en toezeggingen om de marketing van andere 

schadelijke stoffen of praktijken (alcohol, tabak, gokken, ...) in België aan 

te pakken 

 

6.3.1 Alcohol 

Wetgeving 

In België bevat het Vlaams Mediadecreet belangrijke clausules over alcoholreclame naar kinderen 

toe, die ook in het decreet van de Franstalige Gemeenschap terug te vinden zijn. Er zijn zowel 

algemene als meer specifieke bepalingen met betrekking tot minderjarigen opgenomen. 

Commerciële communicatie over alcoholische dranken mag niet specifiek gericht zijn op 

minderjarigen en mag met name geen minderjarigen tonen die dit soort dranken nuttigen. 

 



  

 

 

 
 

− 54 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

Bovendien moet commerciële communicatie voor alcoholhoudende dranken volgens het Vlaamse 

Mediadecreet in het algemeen aan de volgende criteria voldoen (tabel 6). 

Tabel 6: Criteria Vlaams Mediadecreet  

Artikel Criterium 

Artikel 68, 2° Vlaams 
Mediadecreet 

ze legt geen verband tussen alcoholgebruik en een verbetering van fysieke prestaties of 
gemotoriseerd rijden; 

Artikel 68, 3° Vlaams 
Mediadecreet 

ze wekt niet de indruk dat alcoholgebruik bijdraagt tot sociale of seksuele successen; 

Artikel 68, 4° Vlaams 
Mediadecreet 

er wordt niet in gesuggereerd dat alcoholhoudende dranken therapeutische kwaliteiten 
bezitten of een stimulerend, kalmerend of spanningsreducerend effect hebben; 

Artikel 68, 5° Vlaams 
Mediadecreet 

ze moedigt geen onmatig alcoholgebruik aan of stelt onthouding of matig alcoholgebruik 
niet in een negatief daglicht; 

Artikel 68, 6° Vlaams 
Mediadecreet 

ze legt geen nadruk op het hoge alcoholgehalte van dranken als positieve eigenschap. 

 

Beperkingen ’voor kinderprogramma’s  

Voorts mogen kinderprogramma's niet worden gesponsord door ondernemingen waarvan de 

belangrijkste activiteit bestaat uit de productie of de verkoop van alcoholhoudende dranken. In de 

decreten worden zelfs bijzondere eisen gesteld met betrekking tot de tijdstippen waarop 

alcoholreclame kan worden getoond. 

 

Reclame voor alcoholhoudende dranken mag niet worden uitgezonden in het reclameblok 

onmiddellijk voor of na kinderprogramma's, ongeacht of dit een televisie- of radio-uitzending is. 

 

Franse Gemeenschap.  

Tot slot moeten de dienstverleners die alcoholreclame uitzenden, overeenkomstig het Franse 

communautaire mediadecreet de regering gratis publiciteitsruimte aanbieden voor de uitzending 

van gezondheidsopvoedingscampagnes, alsmede ruimte die wordt gebruikt voor reclame voor de 

producten. 

 

Zelfregulering 

 

Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.  

Een ander zelfregulerend instrument waarmee de JEP bij haar besluitvorming rekening houdt, is 

het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit convenant 

bestaat sinds 2005, maar werd in 2013 herzien en ondertekend door de alcoholsector, de reclame-

industrie, consumentenorganisaties en de horecaconfederaties. In de preambule van het 

convenant wordt benadrukt dat er internationale, Europese, Belgische en regionale wetgeving 

bestaat die de bepalingen van het convenant (d.w.z. sancties) ondersteunt. De bepalingen van het 

Convenant moeten worden uitgelegd in het licht van die wettelijke bepalingen. Op zijn beurt vormt 

het Convenant een aanvulling op de bestaande wetgeving. De ondertekenaars van het convenant 

kunnen de JEP op vrijwillige basis raadplegen, voordat zij een advertentie uitbrengen, indien zij 

twijfelen aan de conformiteit van de advertentie met de bepalingen van het convenant. 
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Reclame en minderjarigen.  

Volgens artikel 1 van het Convenant wordt onder reclame verstaan "elke mededeling die 

rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van alcoholhoudende dranken" 

(gedefinieerd als dranken met een alcoholgehalte van meer dan 0,5 procent per volume) "te 

bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen". 

 

Als algemene regel geldt dat reclame niet op minderjarigen mag zijn gericht, noch door de 

inhoud ervan, noch door de wijze waarop de communicatie geschiedt (artikel 2). 

 

Dit algemene verbod geldt voor alle media, dus ook voor bijvoorbeeld advergames (JEP, 2013). 

Bovendien zijn er een aantal beperkingen inzake de vorm en de inhoud van reclame voor 

alcoholische dranken. Meer in het bijzonder mag dergelijke reclame niet: 

🗶 minderjarigen of personen die minderjarig lijken te zijn, uitbeelden (Artikel 

4.2); 

🗶 de consumptie van alcoholhoudende dranken voorstellen als een teken 

van volwassenheid en het niet-consumeren van alcoholhoudende 

dranken als een teken van onvolwassenheid (Artikel 4.3); 

🗶 minderjarigen tot de aankoop van alcoholhoudende dranken aanzetten 

door te profiteren van hun gebrek aan informatie, hun onervarenheid of 

hun goedgelovigheid  (Artikel 4.4); 

🗶 gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar 

personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij 

minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin 

beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de 

cultuur van de minderjarigen (Artikel 4.5); 

🗶 minderjarigen ertoe aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot de 

aankoop van alcoholhoudende dranken waarvoor reclame wordt 

gemaakt (Artikel 4.6); 

🗶 profiteren van het speciale vertrouwen dat minderjarigen hebben in hun 

ouders, leerkrachten of andere vertrouwenspersonen (Artikel 4.7); 

🗶 alcoholhoudende dranken voorstellen als een middel om het hoofd te 

bieden aan gevaarlijke situaties (Artikel 4.8). 
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Tot slot bevat het convenant bepaalde regels met betrekking tot de plaats en het tijdstip van de 

advertenties. Artikel 11.2 bepaalt dat reclame voor alcoholhoudende dranken verboden is in de 

volgende gevallen: 

🗶 gedurende een periode die begint 5 minuten voor en eindigt 5 minuten na 

een uitzending gericht op een publiek dat bestaat uit minderjarigen; 

🗶 in kranten en tijdschriften hoofdzakelijk gericht op een publiek dat bestaat 

uit minderjarigen; 

🗶 tijdens de vertoning in een bioscoop van een film die voornamelijk gericht 

is op een publiek dat bestaat uit minderjarigen; 

🗶 in digitale media hoofdzakelijk gericht op een publiek dat bestaat uit 

minderjarigen. 

 

Educatieve slogan. 

Het convenant verplicht adverteerders ook om een educatieve slogan toe te voegen aan alle 

reclame voor alcoholische dranken. Afhankelijk van de drank waarvoor reclame wordt gemaakt, 

moet in de reclame worden vermeld: "Ons vakmanschap drink je met verstand" of "bier met liefde 

gebrouwen, drink je met verstand". 

 

Voorts bevat bijlage B van het convenant bepaalde voorschriften voor de vorm van de slogan 

(d.w.z. plaats, lettertype, kleur). Met betrekking tot digitale media is er alleen een algemene eis dat 

de slogan duidelijk en leesbaar moet worden vermeld. 

 

Websites gewijd aan de promotie van alcoholische dranken.  

Tot slot verbinden de ondertekenaars die een website hebben die gewijd is aan de promotie van 

alcoholische dranken, zich ertoe om internetgebruikers te waarschuwen dat de inhoud van de 

website niet geschikt is voor personen jonger dan 18 jaar, alvorens de website effectief te openen. 

 

Klachten en sancties.  

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geen commercieel belang nastreeft, kan op grond van dit 

convenant een klacht indienen bij de JEP (Artikel 13, lid 1). Alle ondertekenaars verbinden zich 

ertoe de beslissingen van de JEP te eerbiedigen en ernaar te handelen. In geval van recidive van 

de adverteerder of het niet respecteren vanwege de adverteerder van een beslissing van de JEP, 

zal systematisch van die adverteerder geëist worden dat hij zijn volgende campagne(s) voor een 

voorafgaandelijk onderzoek voorlegt aan de Jury, en dit gedurende een periode van minimum 12 

maanden. Het door de JEP geformuleerde advies ter zake is bindend. Daarnaast kunnen klagers 

ook een vordering instellen op grond van artikel 110 van de Wet betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming bij de rechtbanken (Verdoodt, Lievens & Hellemans, 2015). 
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6.3.2 Tabak  

 

Bij wet verboden.  

Net als de bepalingen inzake alcohol zijn de bepalingen inzake de verkoop van en reclame voor 

tabak te vinden in de wetgeving inzake media en consumentenbescherming. In het algemeen is 

het verboden tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. 

 

Verder 

is commerciële communicatie over sigaretten en andere tabaksproducten verboden. 

Relevante bepalingen zijn te vinden in de mediadecreten van de Gemeenschappen, maar ook in 

de wetgeving inzake consumentenbescherming. 

 

6.3.3 Online gokken 

 

Bij wet verboden.  

Met betrekking tot online kansspelen beoogt het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende 

de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via 

informatiemaatschappij-instrumenten een hertekening van het Belgische (online) casinolandschap. 

Het besluit voert een aantal reclamebeperkingen en spel- en bonusbeperkingen in voor 

vergunninghoudende aanbieders van kansspelen op de Belgische markt. Het doel van de 

reclamebeperkingen in dit besluit is bij te dragen tot het beteugelen van de macht van de 

gokindustrie door hun zichtbaarheid te verminderen, hetgeen zou leiden tot een betere 

bescherming van spelers tegen de schadelijke effecten van (online) gokken. 

Volgens artikel 1 van het koninklijk besluit is reclame voor online kansspelen alleen toegestaan op 

de vergunde website waarop de kansspelen worden uitgebaat of door middel van 

gepersonaliseerde reclame (d.w.z. directmarketingmails). 

De Raad van State verklaarde bij arrest van 06.02.20203 artikel 1, alinea 1 en artikel 3, § 2 en § 3 

van hoofdstuk I van het koninklijk besluit nietig. Artikel 3 heeft betrekking op reclame voor 

kansspelen die door middel van informatiemaatschappij-instrumenten worden geëxploiteerd voor 

bepaalde vergunninghouders. 

Daarnaast is op 23 januari 2020 in het parlement een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 

mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wat de 

reclame betreft4, dat momenteel wordt besproken in de Commissie Justitie. Het is interessant de 

toelichting over reclame te lezen die door de auteur van het wetsvoorstel 5wordt gegeven. 

Advertenties voor gokken op TV tijdens "familietelevisie-uren" zoals sportevenementen, alsook 

gokroutines en sponsoring tijdens het spel zijn niet gereglementeerd.  

 
3 Raad van State (15e kamer) – arrest nr. 246.998 van 6 februari 2020 
https://www.stradalex.com/fr/sl_src_publ_jur_be/document/consetat_246.998 
4 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers wat de reclame betreft, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0957/55K0957001.pdf.  
5 Zie pagina 6. 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0957/55K0957001.pdf
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Bij wijze van conclusie kunnen we stellen dat reclame voor deze schadelijke stoffen of praktijken 

over het algemeen aan een strengere regelgeving is onderworpen dan reclame voor ongezonde 

voedingsmiddelen en dat de wetgever in deze context actiever is geweest. 

6.3.4 Borstvoeding en het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor 

moedermelk 

 

De wereldmarkt voor melkvoeding is de afgelopen decennia "booming", waardoor ernstige 

bezorgdheid is ontstaan over borstvoeding en de gezondheid van kinderen en moeders. Uit 

overzichtsstudies blijkt dat de babyvoedingsindustrie geïntegreerde markt- en politieke strategieën 

hanteert om de systemen voor de eerste voeding van baby's zodanig vorm te geven dat zij de 

expansie van de markt voor melkvoeding op wereldwijde schaal stimuleren en ondersteunen 

(Baker et al., 2021).  

 

De productengamma's zijn uitgebreid van zuigelingenvoeding tot een reeks opvolg-, peuter- en 

gespecialiseerde voedingen voor een groter aantal leeftijdsgroepen en omstandigheden, waardoor 

de moeder-kindpopulaties die aan commercialisering worden onderworpen, een breder bereik 

hebben gekregen. Dergelijke praktijken vormen een belangrijke belemmering voor de wereldwijde 

tenuitvoerlegging van de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk ('International Code of Marketing of Breastmilk 

Substitutes') en andere beleidsmaatregelen ter bescherming, bevordering en ondersteuning van 

borstvoeding.  

 

In zijn laatste verslag over de Belgische situatie merkte het International Baby Food Action Network 

(IBFAN, 2018) met name op dat de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk slechts gedeeltelijk ten uitvoer wordt gelegd in België en 

dat er geen systematisch controle- en sanctiemechanisme is. Voorts werd erop gewezen dat er 

momenteel geen nationaal beleid is om borstvoeding te beschermen, te bevorderen en te 

ondersteunen. Nationale instellingen K&G en ONE verstrekken promotiemateriaal over 

borstvoeding, maar de informatie is niet altijd correct en de risico's van kunstvoeding worden niet 

voldoende vermeld (IBFAN, 2018). 

 

België voert de bepalingen van de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk slechts gedeeltelijk uit. België volgt de Verordening (EU) 

nr. 609/2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, die grote leemten 

vertoont. Zo is de marketing voor opvolg- en peutervoeding niet gereglementeerd. Deze producten 

brengen ouders en consumenten in verwarring, aangezien zij precies zo geëtiketteerd zijn als 

zuigelingenvoeding. Bovendien is er geen regelgeving vereist voor het in de handel brengen van 

babyvoeding, zuigflessen en spenen. Een ander zwak punt is het probleem van de promotie van 

de babyvoedingsindustrie bij gezondheidswerkers. Volgens de Europese verordening mogen 

fabrikanten en distributeurs van producten die onder de werkingssfeer van de code vallen, namelijk 

alle soorten medisch onderwijs en andere activiteiten van beroepsverenigingen in de 

gezondheidszorg sponsoren. Daarentegen erkent de 2016 WHO Guidance on Ending 

Inappropriate Promotion of Foods for Infants and Young Children (A69/7 Add.1) dat alle donaties 

aan de gezondheidszorg (met inbegrip van gezondheidswerkers en beroepsverenigingen) van 

bedrijven die voeding voor zuigelingen en jonge kinderen verkopen, een belangenconflict vormen 

en niet mogen worden toegestaan. Zij beveelt ook aan dat de sponsoring van vergaderingen van 

gezondheidswerkers en wetenschappelijke bijeenkomsten door bedrijven die voedingsmiddelen 
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voor zuigelingen en peuters verkopen, niet toegestaan zouden worden in het gezondheidsstelsel. 

Regeringen mogen verder gaan dan de EU-richtlijnen en mogen de internationale code en de 

relevante WHA-resoluties volledig in hun nationale wetgeving opnemen. Bovendien bestaat er in 

België geen systematisch controle- en sanctiemechanisme. Overtredingen van de wetgeving 

moeten worden gemeld aan het FAVV/AFSCA (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen) en de FOD/SPF Economie (Federale Overheidsdienst Economie), maar dit is geen 

prioriteit voor deze autoriteiten. De monitoring vindt niet stelselmatig plaats, maar wordt uitgevoerd 

door personen die hun klachten toezenden. Onlangs heeft het FBVC/CFAM (Federaal 

Borstvoedingscomité) een werkgroep over de Code opgericht, die een advies aan de minister heeft 

geschreven om de wetgeving van de volledige Code in nationale wetgeving om te zetten. Deze 

werkgroep onderzoekt ook hoe de gemelde schendingen het best kunnen worden aangepakt. Het 

is echter van belang te benadrukken dat niet alleen alle bepalingen van de code, maar ook alle 

latere relevante WHA-resoluties moeten worden uitgevoerd. Deze moeten worden beschouwd als 

onderdeel van de Code zelf, omdat zij een nadere interpretatie en integratie van de diverse 

bepalingen van de Code bieden. 

 

6.4 Verantwoordelijkheden van de verschillende overheidsniveaus in België 

Onderstaande tabel 7 schetst de verschillende bevoegdheden voor verschillende mediaplatformen 

en -omgevingen in België en de gewesten indien de marketing van ongezonde voeding door 

regulering of coregulering aan banden zou worden gelegd (zelfregulering wordt hier buiten 

beschouwing gelaten). 
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Tabel 7. Verschillende bevoegdheden voor verschillende mediaplatformen en -omgevingen 

Medium/platform Bevoegdheid Huidige instrumenten 

Televisie Europa + communautaire 
instanties (omzetting nog aan de 
gang) 
  
  
  

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (+ Vlaamse Gem. 
dd. 19 maart 20216) 
  
Afzonderlijke omroepcodes voor de verschillende 
gewesten; omroepmedia vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenschapsregeringen 

Radio Europa + communautaire 
instanties (omzetting nog aan de 
gang) 
  
  
  

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (+ Vlaamse Gem. 
dd. 19 maart 2021) 
  
Afzonderlijke omroepcodes voor de verschillende 
gewesten; omroepmedia vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenschapsregeringen 

Sport en 
sportevenementen en -
clubs 

Europa 
  
  
Gemeenschapsregeringen 
  
  
Steden/gemeenten (lokale 
overheid) 

Er zijn Europese sportbonden/organisaties (d.w.z. UEFA, 
enz.) 
Sport is de verantwoordelijkheid van de 
gemeenschapsregeringen in België 
Marketing via sportclubs en -centra kan door de lokale 
overheid worden beperkt 

Buiten 
  

Gewestelijke en federale 
autoriteiten 
  
  
  
  
  
Steden/gemeenten (lokale 
overheid) 

Het openbaar vervoer valt hoofdzakelijk onder de 
bevoegdheid van zowel de federale (treinen) als de 
gewestelijke (alle andere openbare vervoermiddelen) 
overheden. 
Gemeenten hebben bevoegdheden op het gebied van 
openbare parken, stedenbouw (bv. reclamebanners) via 
gemeentelijke en politieverordeningen. 

Scholen Gemeenschapsregeringen Onderwijs is een gemeenschapsverantwoordelijkheid in 
België 

Websites Europa + communautaire en 
federale instanties (omzetting nog 
aan de gang) 

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (+ Vlaamse Gem. 
dd. 19 maart 2021) 

Sociale media Europa + communautaire en 
federale instanties (omzetting nog 
aan de gang) 

De Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten voor sommige 
platformen (+ Vlaamse Gem. dd. 19 maart 2021) 

Tijdschriften en gedrukte 
media 

Gewestregeringen De Jury voor Ethische Praktijken (zelfregulerende 
instantie) is bevoegd voor de controle op de reclame-
inhoud die via de volgende media of soorten media wordt 
verspreid: gemeentelijke en politieverordeningen. 
gedrukte media is de verantwoordelijkheid van 
gewestregeringen 

Voedingsverpakkingen Europa Er is geen specifieke EU-wetgeving 

 
  

 
6 Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en 

televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie 
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7. VOEDINGSMEDIA EN VOEDINGSMARKETING IN BELGIË  
 

7.1 Monitoring van voedingsmedia en voedingsmarketing  

Het mediagebruik van kinderen is de afgelopen jaren verschoven. Deze verschuiving heeft 

belangrijke gevolgen voor het reclamelandschap. Om te begrijpen hoe kinderen door reclame 

worden overhaald, is het dan ook van belang een goed inzicht te krijgen in hun mediagebruik. 

In Vlaanderen (België) werken Mediaraven en Mediawijs samen om het mediagebruik van kinderen 

(tussen zes en twaalf jaar) en jongeren (tussen twaalf en achttien jaar) op longitudinale basis (om 

de twee jaar) te meten met de 'Apestaartjaren'-monitor. Uit het meest recente rapport van 

Apestaartjaren (2020) blijkt dat hun mediagebruik gefragmenteerder is geworden. 

Hoewel televisiekijken nog steeds een populaire media-activiteit is onder jonge kinderen, is het 

gebruik van digitale media sterk toegenomen. 

In 2016 keken bijna 3 op de 4 kinderen dagelijks televisie. Dit traditionele televisiekijken wordt 

momenteel echter aangevuld met het gebruik van digitale media. Kinderen besteden veel tijd aan 

het spelen van spelletjes en het bekijken van online video's op YouTube. 

Dit gebeurt meestal op hun eigen toestellen. Zo heeft 34% van de kinderen van 12-18 jaar en 58% 

van de kinderen van 6-12 jaar die aan het onderzoek hebben deelgenomen, een eigen tablet en 

heeft 93% van de kinderen van 12-18 jaar en 32% van de kinderen van 6-12 jaar een eigen 

smartphone. Jongeren brengen veel tijd door op sociale netwerksites en zien het als een kans om 

contact te leggen met vrienden en leeftijdgenoten. 

Er zijn in België zeer weinig gegevens over de omvang en de aard van voedingsmarketing gericht 

op kinderen via verschillende mediaplatformen. 
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● Televisie 

Uit een recente studie van Ecorys (Ecorys, 2021) in 9 Europese landen, waaronder België, bleek 

dat een kind in de leeftijd van 4-17 jaar in de EU in 2017 gemiddeld ongeveer 4,7 reclamespots 

voor voedingsmiddelen of dranken met een hoog vet- en suikerzoutgehalte (HFSS) of 

fastfoodrestaurants per dag te zien kreeg . Dit was iets meer dan de helft van het aantal spots voor 

HFSS-voeding, -dranken en fastfoodrestaurants dat een volwassene in 2017 te zien kreeg, 

namelijk 9,2 spots per dag. Wanneer gecorrigeerd werd voor kijkcijfers, bleek dat kinderen in de 

leeftijd van 13-17 jaar het meest blootgesteld waren aan HFSS-spotjes wanneer zij televisie keken. 

De gemiddelde relatieve HFSS-reclame-impact voor deze groep was gemiddeld 2,95 HFSS-spots 

per uur, terwijl de overeenkomstige impact voor volwassenen 2,56 spots per uur was. Voor 

kinderen van 9-12 jaar bleek de relatieve HFSS-impact gemiddeld 2,24 spots per uur te zijn. Het 

grootste aandeel van de HFSS-impacts op kinderkanalen werd waargenomen door kinderen van 

4-12 jaar (24% van alle HFSS-impacts voor deze groep, vergeleken met 6% voor 13-17 jaar en 2% 

voor volwassenen) (Ecorys, 2021). In vergelijking met de andere EU-landen lag het aandeel van 

HFSS-spots en het aandeel van HFSS-impacts in België boven het gemiddelde (figuur 4).  

 

Figuur 4: Aandeel van HFSS in totale voedingsspots en impact in %, per EU-lidstaat, 2017 

(Ecorys, 2021) (de verticale streepjes geven het algemene gemiddelde van alle negen EU-

lidstaten aan) 
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Het televisiekijken (zoals afgeleid uit gegevens van Dentsu Aegis) voor alle leeftijdsgroepen in 

België nam in de loop van de dag toe tot het hoogste punt tussen 17.00 en 20.59 uur voor kinderen 

van 4-12 jaar en tussen 21.00-23.59 uur voor kinderen van 13-17 jaar en volwassenen (18+). Na 

deze pieken dalen de kijkcijfers weer. Alle leeftijdsgroepen kennen een piek in de avond, tussen 

20.00 en 21.00 uur voor de jongste leeftijdsgroep, tussen 20.00 en 21.00 uur voor de volwassenen 

en tussen 21.00 en 22.00 uur voor de 13-17-jarigen. Tijdens dat uur keek gemiddeld 15,5% (of 

178.458) van de kinderen van 4-12 jaar, 13,7% (of 82.317) van de kinderen van 13-17 jaar en 

33,7% (of 2.919.718) van de volwassenen naar een van de tv-kanalen in de steekproef (figuur 5). 

 

Figuur 5: Televisiekijkcijfers (op basis van Dentsu Aegis-gegevens) voor alle 

leeftijdsgroepen in België 

 

 
 

De impacts voor HFSS-televisiereclame voor voedingsmiddelen in België zijn gebaseerd op de 

gegevens van 47 zenders. In 2017 bedroeg in België het totale aantal spots voor voedingsmiddelen 

en niet-alcoholische dranken (zowel HFSS als gezondere opties) 522.635, goed voor een totaal 

van 21.210.000.000 (absolute) impacts. De meeste spots promoten zoete snacks. De uitsplitsing 

van de effecten is bijna volledig dezelfde als voor het aantal voedingsspots, alleen nummer 4, 

"gezoete zuivelproducten of zuivel met toevoegingen" en nummer 5, "gezoete melk en 

yoghurtdranken", zijn omgedraaid, wat erop wijst dat spots over gezoete melk meer effect hebben 

dan spots over gezoete zuivel (tabel 8). 
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Tabel 8: Aantal spots en impacts (top 5) per HFSS-voedingssubcategorie, 2017 

HFSS-subcategorie Aantal spots HFSS-subcategorie Aantal impacts 

Zoete snacks 95.093 Zoete snacks 3.500.000.000 

Frisdranken 57.204 Frisdranken 3.170.000.000 

Taarten, zoete koekjes, gebak en andere 
zoete bakkerswaren 

37.609 Taarten, zoete koekjes, gebak en andere zoete 
bakkerswaren 

1.140.000.000 

Gezoete zuivelproducten of zuivel met 
toevoegingen 

36.697 Gezoete melk en yoghurtdranken 863.000.000 

Gezoete melk en yoghurtdranken 32.755 Gezoete zuivelproducten of zuivel met 
toevoegingen 

826.000.000 

Bron: Ecorys-analyse, databron gegevens van Dentsu Aegis 

  

Tabel 9 hieronder toont een uitsplitsing van de impacts per HFSS-voedingscategorie, per 

leeftijdsgroep. De top 5 is voor alle leeftijdsgroepen vergelijkbaar. In alle leeftijdsgroepen werden 

het meest spots voor zoete snacks zoals chocolade en suikerwerk en frisdranken gezien (Ecorys, 

2021). 

  

Tabel 9: Aantal en aandeel van impacts per HFSS-subcategorie (top 5), per leeftijdsgroep, 
2017 (Ecorys, 2021) 

 
 

Tabel 10 bevat een uitsplitsing van de impacts voor HFSS-voedingsmiddelen (inclusief 

fastfoodrestaurants) per leeftijdsgroep per dagdeel in absolute waarden en in GRP% (d.w.z. als 

percentage van de bevolking). Uit deze tabel blijkt dat de blootstelling van alle leeftijdsgroepen het 

hoogst was tijdens het dagdeel 18.00-20.59 uur. Tijdens dit piekdagdeel bedragen de HFSS-

voedingsimpacts in GRP%  per leeftijdsgroep gemiddeld 79% van de 4- tot 12-jarigen, 74% van de 

13- tot 17-jarigen en 169% voor de 18-plussers. Dit is in overeenstemming met de piekdagdelen 

voor de kijkcijfers (figuur 5). Bij de 4- tot 12-jarigen waren de kijkcijfers tijdens de dagdelen 15.00-

17.59 uur en 21.00-23.59 uur echter vergelijkbaar, terwijl de effecten tijdens het latere dagdeel 
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meer dan twee keer zo groot bleken te zijn. Met andere woorden, dezelfde groep kijkers ziet relatief 

meer HFSS-spots tussen 21.00 en 23.59 uur. 

 

Tabel 10: Gemiddelde HFSS-voedingsimpact per dagdeel en totaal per dag, per 
leeftijdsgroep, 2017 (Ecorys, 2021) 

 
  

Tijdens het piekuur van 20-21 uur werden spots voor HFSS-voedingsmiddelen waargenomen: 

• 383.562 keer door de leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen tussen 20.00 en 21.00 uur (GRP% = 37%); 

• 192.192 keer door de leeftijdsgroep 13- tot 17-jarigen tussen 20.00 en 21.00 uur (GRP% = 

39%); 

• 7.041.096 keer door de volwassenendoelgroep tussen 20.00 en 21.00 uur (GRP% = 83%). 

● Internet 

Er zijn geen gegevens voor België beschikbaar. Uit een studie van Ecorys (2021) in drie EU-landen 

(Hongarije, Italië en Nederland), waarbij online gedrag werd opgevolgd, bleek dat 64% van de aan 

kinderen getoonde advertenties voor voedingsmiddelen en dranken betrekking had op producten 

met een hoog vet- en zoutgehalte en een hoog suikergehalte (HFSS). Uit de bevindingen van de 

avatar-methode bleek dat 68% van de aan kinderen voorgeschotelde reclame voor 

voedingsmiddelen en dranken HFSS-producten betrof. De meest gepromote categorie van HFSS-

reclames betrof producten die als "zoete snacks" waren geclassificeerd. Het aandeel van "zoete 

snacks" schommelde tussen 28% en 35%. Ongeveer 80% van de geregistreerde HFSS-

advertenties werd getoond op YouTube en 20% op (traditionele) websites (Ecorys 2021). 

● Sociale media 

Recent werd een dagboekstudie uitgevoerd bij 21 Vlaamse adolescenten die gedurende een week 

screenshots maakten van voedselafbeeldingen die ze tegenkwamen op hun sociale 

mediaplatformen. Uit een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse van 611 afbeeldingen bleek 

dat adolescenten vooral werden blootgesteld aan boodschappen van niet-kern- (67% van de 

afbeeldingen) en merkvoedingsmiddelen (49% van de afbeeldingen), vaak (49% van de 

afbeeldingen) gepresenteerd in samenhang met een sociale context zoals rondhangen met 

vrienden, eten in restaurants en feestvieren met eten. Adolescenten komen vaak in aanraking met 

merkvoedingsbeelden via leeftijdsgenoten en social media influencers, waarvan de meerderheid 

deel uitmaakt van earned (49% van merkbeelden) of paid (40% van de merkbeelden) media food 

marketing (Qutteina, De Backer & Smits, 2019). 
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● Supermarkten 

In een recente studie werden gedurende één jaar voedingspromoties uit alle brievenbusreclame 

van de vijf grootste Belgische supermarktketens verzameld. De gepromote voedingsmiddelen 

werden ingedeeld volgens het model voor de profilering van voedingsstoffen van WHO Europe en 

de mate en het doel van verwerking volgens de NOVA-classificatie.  

Daarbovenop werden ook de promotiepersonages (d.w.z. tekenfilms, figuren in licentie, 

beroemdheden) en de premium aanbiedingen binnen de promoties geanalyseerd. In totaal werden 

15.271 voedingspromoties geanalyseerd. De meest gepromote voedingsmiddelen in 

brievenbusreclame waren verwerkt vlees, gevogelte en vis (11,8%); verse en diepgevroren 

groenten, fruit en peulvruchten (9,5%); frisdranken en gezoete dranken (9,0%); vers en 

diepgevroren vlees, gevogelte, vis en eieren (8,6%); cake, zoete koekjes en gebak (8,1%); kant-

en-klare en gemaksvoeding (8,0%); chocolade en suikerwerk; energierepen en zoet beleg (7,7%) 

en kaas (5,7%). Ongeveer 52,2% van alle voedingspromoties betrof ultrabewerkte levensmiddelen, 

met aanzienlijke verschillen tussen de ketens (43-62%). Promotiepersonages en premium 

aanbiedingen werden bij respectievelijk 5,3% en 19,5% van de promoties aangetroffen. Voor alle 

ketens gold dat de covers van brievenbusreclame gezonder bleken in vergelijking met de rest van 

de brievenbusreclame, met een lager aandeel van ultrabewerkte voedingsmiddelen en een hoger 

aandeel gepromote verse groenten en fruit (Vandevijvere & Van Dam, 2021). 

● Voedingsverpakkingen 

Eén studie beschreef de prevalentie van kindgerichte strategieën op voedselverpakkingen bij een 

Belgische detailhandelaar. Het verband tussen het gebruik van deze strategieën, de 

(on)gezondheid van de producten en het type merk (nationaal vs. privé) werd onderzocht (Aerts & 

Smits, 2019). Daarbij werd vastgesteld dat 89,2% van alle producten met kindgerichte strategieën 

als ongezond werd beschouwd volgens het 'Food Standards Agency Nutrient Profile UK model'. 

Gemiddeld werden per verpakking 3,9 (min. = 1; max. = 8) voedingspromotietechnieken gebruikt. 

●  Publieke steun voor beperkingen op voedingsmarketing ten opzichte van kinderen 

Belgische ouders en andere consumenten willen dat de overheid ingrijpt en de dringend 

noodzakelijke maatregelen neemt om kinderen te beschermen tegen de marketing van ongezonde 

voeding. 

Uit de laatste voedingsconsumptiepeiling 2014/2015 bleek dat de meerderheid van de 

volwassenen, namelijk 64,4%, het eens is met een verbod op de marketing van junk- en fastfood 

ten opzichte van kinderen, terwijl 19,7% het er niet mee eens is (Teppers, 2015). Vrouwen zijn het 

vaker eens met marketingvoorschriften dan mannen (OR 1,54; 95% BI 1,09-2,20). Na correctie 

voor leeftijd en geslacht zijn volwassenen met een hogere opleiding het vaker eens met 

marketingvoorschriften dan volwassenen zonder hogere opleiding (73,5% versus 58,4%; OR 1,77; 

95% BI 1,11-2,82). Een Europese studie die de publieke steun voor beleidsmaatregelen rond 

gezonde voeding onderzocht, met Belgische deelnemers, kwam uit bij gelijkaardige resultaten: 

66,1% van de Belgen steunde regelgeving rond de marketing voor ongezonde voeding ten opzichte 

van kinderen (Mazzocchi et al., 2015). 
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7.2 Bestaande instrumenten om de mediageletterdheid met betrekking tot 

voeding te verbeteren 

Kinderen moeten worden geholpen om kritisch over reclame te kunnen nadenken en onbewuste 

overreding te voorkomen. Strategieën die behulpzaam kunnen zijn om kinderen te sterken en 

weerbaarder te maken tegen reclame-invloeden, kunnen bijdragen aan zowel hun dispositionele 

reclamegeletterdheid als hun situationele reclamegeletterdheid (Hudders et al., 2017). Een eerste 

belangrijke troef is een instrument dat kinderen helpt commerciële inhoud te herkennen. Aangezien 

de nieuwe reclameformats grotendeels in de media-inhoud zijn geïntegreerd, zijn zij moeilijk als 

reclame te herkennen.  

Zo is door het Vlaams Instituut Gezond Leven een informatiepakket ontwikkeld voor leerkrachten 

met een basiskennis van reclame en reclamebewijzen, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

voedingsreclame. Het stelt leerlingen in staat zich te informeren, stimuleert kritisch denken, geeft 

hen inzicht in de technieken van reclame en leert hen zich te wapenen tegen reclame (Vlaams 

Instituut Gezond Leven, 2021). 

Vervolgens moeten kinderen worden geholpen om een uitgebreide reclamegeletterdheid te 

ontwikkelen. Er kan een beroep worden gedaan op verschillende socialisatieagenten om kinderen 

te helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van reclamegeletterdheid. Concreet 

denken we dan aan de media, leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van de verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt. 

Reclamevermeldingen om de reclameherkenning te vergroten 

Het moet voor een consument duidelijk zijn wanneer hij of zij aan commerciële inhoud wordt 

blootgesteld. De regelgeving schrijft al vele jaren voor dat televisie- en radiospots duidelijk als 

zodanig moeten worden bekendgemaakt. Televisiespots worden dan ook duidelijk als reclame 

aangekondigd door een visueel en auditief signaal dat op een reclameblok duidt. Bovendien is het 

duidelijk dat mensen naar commerciële inhoud kijken omdat de reguliere media-inhoud volledig 

wordt onderbroken. De regelgeving schrijft tevens voor dat merkplaatsing duidelijk moet worden 

bekendgemaakt door een 'logo voor productplaatsing' toe te voegen. De look-and-feel van 

productplaatsing verschilt echter in de verschillende Europese landen, aangezien een 

overeenkomst moest worden gevonden tussen de verschillende partijen (commerciële partijen, 

non-profitorganisaties en regelgevende instanties). In België resulteerde dit in het PP-logo (zie 

figuur 6). Dit logo schiet echter zijn doel voorbij, aangezien het slechts zes seconden zichtbaar is 

en in de rechterbovenhoek van het scherm wordt getoond. Uit een studie van Tessitore & Gueuens 

(2013) blijkt dat mensen het logo niet opmerkten en, als ze het wel opmerkten, niet begrepen waar 

het logo voor staat. Het zal de mensen dan ook niet helpen om de commerciële inhoud als reclame 

te herkennen en weerstand te activeren.  

Figuur 6: PP-logo.  

 Bron: Pinterest - Tim Smits 
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De Pauw, Hudders & Cauberghe (2017) voerden een studie uit om de impact van een 

reclamevermelding te testen op het vermogen van kinderen (zeven tot elf jaar) om reclame te 

herkennen en te begrijpen. Ze stelden vast dat zowel auditieve als visuele reclame-informatie 

(afzonderlijk beoordeeld) doeltreffender was om de cognitieve reclamegeletterdheid van kinderen 

te activeren dan geen reclame-informatie.  

Het kennisgevingslabel was doeltreffender wanneer het vóór de merkplaatsing werd getoond dan 

wanneer het tegelijkertijd werd getoond. De toegenomen reclamegeletterdheid verhoogde echter 

de reclame-effectiviteit (hogere merkattitude) wanneer kinderen niet sceptisch tegenover reclame 

stonden. Voor kinderen die zeer sceptisch waren, had het tijdstip van de kennisgeving geen invloed 

op de doeltreffendheid van de reclame. 

In een recent onderzoek hanteerden De Jans et al. (2018) een co-creatieaanpak met kinderen om 

een reclamelabel te ontwikkelen dat gemakkelijk te begrijpen en op te merken is door jongeren. In 

een eerste co-creatiestudie hebben zij samen met kinderen een reclamelabel ontwikkeld. Dit 

resulteerde in verschillende labels die duidelijk en aantrekkelijk zijn voor kinderen. Deze labels 

werden verder getest in een eye-trackingstudie om hun aandachttrekkend vermogen te testen. In 

een laatste experimentele studie testten zij de doeltreffendheid van het nieuw ontwikkelde label om 

kinderen te helpen reclame te herkennen en vergeleken zij dit met het thans gebruikte label. Ze 

testten dit voor twee advertentieformats: productplaatsing en bannerreclame. Het label dat zij op 

basis van het onderzoek ontwikkelden, is hieronder afgebeeld.  

 

Uit hun studie kwamen voorts verschillende aanbevelingen voor de ontwikkeling van een duidelijke 

kennisgeving van reclame naar voren: 

1) Een reclamekennisgeving moet aan de plaatselijke taal worden aangepast;  

2) De plaats van de kennisgeving op websites is belangrijk, een centrale positionering verdient de 

voorkeur; 

3) Kleuren, lettertype en vorm moeten prominent aanwezig zijn.  

  

Figuur 7: Bekendmaking van reclame voor merkplaatsing 

 

  
 

Bron. De Jans et al. (2018) 

  

Een duidelijke reclamevermelding is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jonge 

kinderen influencer marketing herkennen. De Jans, Cauberghe & Hudders (2018) onderzochten 

de rol van een reclamevermelding bij het helpen van kinderen (11 tot 16 jaar) om om te gaan met 

vlogreclame op YouTube. Hun studie toonde aan dat een reclamevermelding de kinderen hielp om 

de gesponsorde vlog als reclame te herkennen en het verhoogde ook hun scepticisme tegenover 

de vlog. 

Dit scepticisme leidde op zijn beurt tot meer negatieve influencer beoordelingen en een lagere 

koopintentie. Wanneer kinderen echter werden blootgesteld aan een informatieve vlog van een 

vlogger die de kinderen informeerde over de tactiek, leidde een reclamevermelding daadwerkelijk 
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tot positievere beoordelingen van de influencer en een hogere aankoopintentie. Dit kan worden 

verklaard door het feit dat kinderen transparantie in commerciële inhoud op prijs stellen. 

Een belangrijke opmerking moet worden gemaakt over influencer marketing. De European 

Advertising Standards Alliance lanceerde onlangs een Best Practice Recommendation voor 

influencer marketing (EASA, 2018). Tegelijkertijd heeft de Raad voor Reclame in België soortgelijke 

richtsnoeren ingevoerd. Een belangrijk aspect in deze richtsnoeren is de verplichting om 

gesponsorde inhoud naar behoren bekend te maken. De influencer heeft de verantwoordelijkheid 

om gesponsorde inhoud effectief als zodanig aan te merken. Er rijzen hier echter twee grote 

problemen: 

1) de influencer is niet op de hoogte van de regelgeving en het is ook moeilijk om de influencer te 

straffen als hij geen geregistreerde/officiële influencer is (vooral als het om een minderjarige gaat); 

2) het is onduidelijk wanneer de gesponsorde inhoud werkelijk als reclame kan worden opgevat. 

In de verschillende Europese landen gelden verschillende regels (voor een overzicht zie de gids 

met beste praktijken). In het algemeen is men het erover eens dat 1) er een voordeel voor de 

influencer moet zijn (in sommige landen moet dit een financiële voorziening zijn, in andere landen 

is het gratis aanbieden van het product aan de influencer al voldoende) en dat 2) er een controle 

van de adverteerder over de inhoud is (hebben zij bijvoorbeeld richtlijnen gegeven over het aantal 

posts of de manier waarop zij het product moeten promoten? Hebben ze de post goedgekeurd?). 

Hoewel de richtsnoeren voorschrijven dat de bekendmaking in duidelijke taal moet gebeuren (bv. 

#ad of #advertising en niet #prpl of #spon) en niet verborgen mag worden tussen of aan het einde 

van andere hashtags), komen in de praktijk heel wat inbreuken voor. Er is echter nog geen 

adequaat toezicht op deze influencer marketing, wat betekent dat de inbreuken waarschijnlijk niet 

zullen worden bestraft. 

Uit recente diepte-interviews met influencers (De Jans et al., 2019) blijkt dat influencers zich vaak 

niet bewust zijn van het feit dat zij de gesponsorde content als zodanig kenbaar moeten maken. 

Bovendien geven zij ook aan dat zij zich verplicht voelen een positieve opmerking over een product 

te plaatsen wanneer zij een overeenkomst met een adverteerder hebben, zelfs als zij het product 

niet mooi vinden. Dit houdt in dat zij hun volgers kunnen misleiden omdat ze geloven dat de 

aanbevelingen van influencers echt zijn en hun advies opvolgen. 

Zowel de FOD Economie (2022) als het CCP (Content Creator Protocol) (2021) hebben duidelijke 

kennisgevingsrichtsnoeren voor commerciële boodschappen op sociale media:  

1) bestempel de inhoud als reclame,  

2) tag het merk,  

3) gebruik de platformkennisgeving.  

Reclametraining om de dispositionele reclamegeletterdheid van kinderen te verbeteren 

Veel empirische studies tonen aan dat kinderen training nodig hebben om een uitgebreid 

associatief netwerk met betrekking tot reclame te ontwikkelen (bv. Livingstone & Helsper, 2006; 

Hudders et al., 2017). Dit netwerk verwijst naar alle informatieknooppunten die mensen verbinden 

met het woord 'reclame' en het vangt al hun kennis op met betrekking tot de overredingstactieken 

en -strategieën die in reclame worden gebruikt. De traditionele opleiding was echter gericht op de 

cognitieve facetten van reclamegeletterdheid en dus op het herkennen van reclame en het 
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begrijpen van de overredingskracht en de gebruikte tactieken. Nelson (2016) stelde vast dat een 

drie uur durende reclamegeletterdheidsinterventie onder acht- tot negenjarigen hun cognitieve 

reclamegeletterdheid vergrootte (significante toename ten opzichte van de nulmeting met 

betrekking tot het begrijpen van de maker van de boodschap, de verkoopintentie, de persuasieve 

strategie en de doelgroep). 

Om de kritische verwerking van reclame door kinderen te vergemakkelijken, moet de training 

kinderen echter ook leren hoe ze de emoties die door reclame worden opgewekt, kunnen 

herkennen en beheersen (affectieve reclamegeletterdheid) en hoe ze de gepastheid en eerlijkheid 

van reclame kunnen evalueren (morele reclamegeletterdheid, Hudders et al., 2017).  

Zo bleek uit de studie van Hudders, Cauberghe & Panic (2016) onder jonge kinderen (van acht of 

negen jaar) dat een korte trainingssessie van 15 minuten kinderen hielp bij het herkennen van 

advergames en het begrijpen van hun persuasieve intentie. Voor televisiespots werden geen 

trainingseffecten vastgesteld. Bovendien kon de training de affectieve reclamegeletterdheid van 

kinderen niet verbeteren. 

Een studie van De Jans, Hudders & Cauberghe (2017) toonde verder aan dat een trainingssessie 

de herkenning en het begrip van merkplaatsing bij kinderen (tussen zeven en elf jaar) verbeterde. 

Deze toegenomen cognitieve reclamegeletterdheid leidde tot lagere aankoopverzoeken voor 

kinderen met een lage reclamelust. De training verhoogde ook de cognitieve reclamegeletterdheid 

van kinderen die een week na de reclametraining aan het merk werden blootgesteld, wat wijst op 

langetermijneffecten van de training. Door het Vlaams Instituut Gezond Leven werd een 

informatiepakket ontwikkeld voor leerkrachten met een basiskennis van reclame en 

reclamebewijzen, waarbij de nadruk wordt gelegd op voedingsreclame. Het stelt leerlingen in staat 

zich te informeren, stimuleert kritisch denken, geeft hen inzicht in de technieken van reclame en 

leert hen zich te wapenen tegen reclame (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021). 

Effectiviteit van ouderlijke bemiddeling of bemiddeling door andere opvoeders bij het verbeteren 

van de reclamegeletterdheid van kinderen 

Ouders spelen een cruciale rol in de totstandkoming van het eetgedrag en de zelfregulatie van 

kinderen op het gebied van voeding, omdat zij hun kinderen leren wat, wanneer en hoeveel ze 

moeten eten, evenals houdingen en praktijken rondom voeding en eten (Savage, Fisher & Birch, 

2007 ;Shutts, Kinzler & DeJesus, 2013). De voedselvoorkeuren die tijdens de kindertijd zijn 

opgebouwd, blijven stabiel tot in de volwassenheid (Nicklaus & Remy, 2013). Regelmatige 

maaltijden, ouderlijke modellering van gezond eten, het toegankelijk maken van gezond voedsel, 

het vermijden van dwangpraktijken (druk op bepaalde voedingsmiddelen), zelfregulering van 

portiegrootte: zijn allemaal gekoppeld aan gezondere eetgewoonten (Haines et al., 2019). De 

voedselvoorkeuren van kinderen weerspiegelen inderdaad voedingsmiddelen die voor hen 

beschikbaar en toegankelijk zijn (Nicklaus, 2016). Sociaal eten beïnvloedt de aanvaarding van 

nieuwe voedingsmiddelen (zoals groenten) en samen eten tijdens de gezinsmaaltijden wordt in 

verband gebracht met gezonde eetpatronen. De keuzes van kinderen worden namelijk positief 

beïnvloed door het observeren van de voedselkeuzes van anderen (Haines et al., 2019; Gillman 

et al., 2000; Addessi et al., 2005). 

Ouders zijn belangrijke socialisatieagenten die kinderen kunnen helpen om kritisch om te gaan met 

reclame. Ouders kunnen daarbij verschillende reclamebemiddelingsstrategieën toepassen. Als 

zodanig kan een onderscheid worden gemaakt tussen actieve en restrictieve bemiddeling. Actieve 
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bemiddeling verwijst naar actieve gesprekken die ouders met hun kinderen kunnen voeren om hen 

te informeren over reclame en de gepastheid en eerlijkheid van de door adverteerders gebruikte 

tactieken te bespreken. Beperkende bemiddeling daarentegen verwijst naar de beperking van het 

mediagebruik door kinderen om te voorkomen dat zij in aanraking komen met reclame. Dit laatste 

is problematisch vanuit het oogpunt van de rechten van het kind - en in termen van digitale 

geletterdheid blijkt uit onderzoek duidelijk dat blootstelling aan en begeleiding van kinderen de 

beste manier is om te leren en inzicht te krijgen in de onderliggende complexiteit van de digitale 

wereld. 

Aangezien reclamegeletterdheid een vaardigheid is die zich ontwikkelt op basis van ervaring met 

reclame, is restrictieve bemiddeling geen doeltreffende tactiek om de reclamegeletterdheid van 

kinderen te verbeteren.  

De studie van Hudders en Cauberghe (2018) suggereerde echter ook dat actieve 

reclamebemiddeling voor jonge kinderen (zeven tot acht jaar) mogelijk geen nuttige strategie is om 

de reclamegeletterdheid van kinderen met betrekking tot merkplaatsing te verbeteren. 

Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de ouders onvoldoende kennis hebben van de nieuwe 

reclametactiek en dat de kinderen onvoldoende vaardigheden hebben om de door de ouders 

tijdens de gesprekken verstrekte informatie te verwerken. Verder onderzoek moet zich toespitsen 

op de vraag hoe ouders kinderen kunnen helpen bij het omgaan met reclame. Het is echter mogelijk 

dat sommige ouders onvoldoende inzicht hebben in gezonde voeding en dat hun eigen kennis van 

reclame gering is. Vanuit het oogpunt van de kinderrechten mogen we niet alleen steunen op het 

paradigma (of de juridische fictie) dat ouders geïnformeerd en bekwaam (genoeg) zijn om 

beslissingen te nemen die in het belang van het kind zijn - om welke reden dat dit dan ook al dan 

niet zo zou zijn.  

Ten tweede zijn ook kinderen rechthebbenden, met name op het internet, waar zij vanaf 13 jaar in 

staat worden geacht zelfstandig (zonder ouder(s)) in te stemmen met online participatie en de 

verwerking van hun gegevens. Hieruit volgt dat een reactie op de reclame voor ongezonde voeding 

niet alleen op de schouders van de ouders terecht mag komen. 

Doeltreffendheid van leeftijdsgenoten bij het verbeteren van de reclamegeletterdheid 

Leeftijdsgenoten zijn eveneens belangrijke socialisatieagenten die kinderen kunnen helpen om 

kritisch om te gaan met reclame. Vooral adolescenten (12-18 jaar) zijn vatbaar voor beïnvloeding 

door leeftijdsgenoten. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van invloedrijke leeftijdsgenoten 

(bijvoorbeeld influencers van sociale media) om adolescenten te helpen gezondere 

voedingspatronen aan te nemen.  
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8. AANBEVELINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE REGERINGEN IN BELGIË 

De algemene aanbevelingen zijn gebaseerd op de bestaande aanbevelingen van de WHO als 

basis (WHO 2010, WHO Europa 2018), maar geactualiseerd om rekening te houden met 

aanbevelingen van andere internationale organisaties, zoals UNICEF (UNICEF 2018; UNICEF 

2019). 

Het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) bepaalt dat regeringen voldoende voedzame 

levensmiddelen moeten verstrekken en bevorderen.  Dit houdt dus indirect in dat kinderen worden 

beschermd tegen de negatieve gevolgen van marketing voor ongezonde voeding. De rechten van 

het kind - en het belang van het kind - moeten centraal staan bij de inspanningen van eender welke 

overheid om een gezonde voedingsomgeving te creëren. Vandaar dat in de algemene 

aanbevelingen onder kinderen ook adolescenten tot 18 jaar worden verstaan. Bovendien wordt 

aanbevolen ongezonde voedingsmiddelen waarvoor geen marketing ten opzichte van kinderen 

mag plaatsvinden, te definiëren aan de hand van een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem 

voor de profilering van voedingsstoffen (d.w.z. het systeem van WHO Europe voor de profilering 

van voedingsstoffen of een soortgelijk systeem). 
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 Beleidsdoelstelling 

1 Aangezien de doeltreffendheid van marketing afhankelijk is van blootstelling en macht, moet de algemene 
beleidsdoelstelling erin bestaan de blootstelling van kinderen tot 18 jaar aan, alsook de macht van, marketing voor 
voedingsmiddelen waarvoor volgens een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van 
voedingsstoffen geen marketing naar kinderen toe mag plaatsvinden, te beperken (d.w.z. het systeem van WHO Europe 
voor de profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk systeem). Er moet worden gestreefd naar een vermindering van 
zowel de blootstelling van kinderen aan de marketing van niet-toegestane levensmiddelen als van de kracht van die 
marketing, aangezien beide van invloed zijn op voedingsvoorkeuren, koopwensen en consumptie. 

 Opzet en inhoud van het beleid 

2 Om de beleidsdoelstelling te verwezenlijken, moeten de regeringen een alomvattende aanpak toepassen om de marketing 
van voedingsmiddelen waarvoor er volgens een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van 
voedingsstoffen geen marketing naar kinderen toe mag zijn, te beperken (d.w.z. het systeem van WHO Europe voor de 
profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk systeem). Een alomvattende aanpak biedt het grootste potentieel om het 
gewenste effect te bereiken. Een alomvattende aanpak: 
  
2 a) heeft niet alleen betrekking op reclame, maar op alle vormen van marketingcommunicatie die op kinderen zijn gericht, 
die door hun inhoud of plaatsing kinderen aanspreken of waaraan kinderen waarschijnlijk zullen worden blootgesteld, met 
inbegrip van marketing voor een gemengd publiek 
 
2b) zorgt ervoor dat met name plaatsen waar kinderen samenkomen - met inbegrip van crèches, scholen, schoolpleinen 
en voorschoolse centra, speelplaatsen, gezins- en kinderklinieken en pediatrische diensten, alsmede tijdens sportieve of 
culturele activiteiten die op deze locaties plaatsvinden - vrij zijn van alle vormen van ongeoorloofde marketing van 
voedingsmiddelen ten aanzien van kinderen volgens een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering 
van voedingsstoffen (d.w.z. het systeem van WHO Europe voor de profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk 
systeem) 
 
2c) omvat alle relevante media en omgevingen, met name digitale media, sportsponsoring, verpakkingen met cartoons en 
bekende personages en promoties, wedstrijden en giveaways in winkels, aangezien deze gewoonlijk niet onder 
verordeningen of beperkingen vallen 
 
2d) Regeringen dienen samen te werken om het effect van grensoverschrijdende marketing (inkomend en uitgaand) van 
voedingsmiddelen waarvoor volgens een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van 
voedingsstoffen (d.w.z. het systeem van WHO Europe voor de profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk systeem) 
geen marketing gericht op kinderen mag gebeuren, te beperken teneinde het grootst mogelijke effect van een nationaal 
beleid te bereiken. 

3 Regeringen moeten duidelijke definities vaststellen voor de belangrijkste onderdelen van het beleid om een uniforme 
uitvoering te vergemakkelijken, ongeacht de uitvoerende instantie. Bij het vaststellen van de definities moet elke regering 
nationale of regionale problemen identificeren en aanpakken die een maximale impact van het beleid in de weg zouden 
staan. 
  
3a) De marketing van niet-toegestane voedingsmiddelen die in de eerste plaats op kinderen is gericht, moet worden 
verboden. Om voor eender welk medium of eender welke omgeving te bepalen of een reclameboodschap al dan niet op 
kinderen is gericht, moet rekening worden gehouden met de context waarin zij wordt gepresenteerd, en in het bijzonder 
met: 

o de aard en het beoogde doel van de goederen waarvoor reclame wordt gemaakt; 
o het gegeven dat kinderen de voornaamste doelgroep vormen; 
o de wijze van presentatie van deze reclame; het tijdstip en de plaats waarop zij wordt vertoond 

 
3b) Er moet een verbod komen op het gebruik van marketingtechnieken die kinderen aanspreken (bijv. stripfiguren, 
merkmascottes, kidfluencers, enz.). 

 Implementatie en monitoring 

4 Regeringen moeten de voornaamste belanghebbenden zijn bij de ontwikkeling van het beleid en dienen het voortouw te 
nemen via een platform met meerdere stakeholders voor de uitvoering, monitoring en evaluatie. Bij het vaststellen van het 
nationale beleidskader kunnen de regeringen ervoor kiezen bepaalde rollen toe te wijzen aan andere belanghebbenden en 
daarbij het algemeen belang beschermen en belangenconflicten vermijden.  

5 In het beleidskader moeten handhavingsmechanismen worden gespecificeerd en systemen voor de implementatie ervan 
worden vastgesteld. Het kader moet duidelijke definities van sancties bevatten en zou een systeem voor het melden van 
klachten kunnen omvatten. 

6 Alle beleidskaders moeten een monitoringsysteem omvatten om de naleving van de in het nationale beleid vastgelegde 
doelstellingen te garanderen, met gebruikmaking van duidelijk omschreven indicatoren. 

7 De beleidskaders moeten ook een systeem omvatten voor de evaluatie van het effect en de doeltreffendheid van het beleid 
bij het bereiken van het algemene doel, met gebruikmaking van duidelijk omschreven indicatoren. 
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8 Regeringen worden aangemoedigd de bestaande informatie over de omvang, de aard en de effecten van 

voedingsmarketing ten opzichte van kinderen in hun land in kaart te brengen - en verder onderzoek en monitoring op dit 

gebied te ondersteunen, met name gericht op de implementatie en evaluatie van beleidsmaatregelen om de impact van 
marketing voor voedingsmiddelen waarvoor geen marketing gericht op kinderen tot 18 jaar oud mag gebeuren volgens 
een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van voedingsstoffen (d.w.z. het systeem van WHO 
Europe voor de profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk systeem). 

Specifieke aanbevelingen voor regeringen per mediaplatform en bevoegdheid 

Federale overheid Omroepmedia 
  
  
  
Treinstations 
  
  
Internet en sociale media 
 
 
Sportevenementen 

Implementatie van de Europese 
Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 
  
Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen in treinstations 
  
Beperking van de online marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen (over de hele lijn, zoals in het VK, niet 
specifiek gericht op kinderen omdat dit te moeilijk is om te 
implementeren) 
 
Geen sponsoring van sportevenementen door voedings- en 
drankbedrijven of  fastfoodrestaurants 

Gemeenschaps-
/gewestregeringen 

Scholen 
  
  
Televisie/Radio 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gedrukte media 
   
  
 
 
Bus-/tram-/metrohaltes 
  
  
 
 
 
Sportevenementen 

Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen en sponsoring 
  
Er moet een verbod op televisie geïmplementeerd worden om 
de uitzending van reclame voor voeding waarvoor geen 
marketing gericht op kinderen mag gebeuren, tussen 6.00 en 
23.00 uur te vermijden.  
 
 
 
Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen in gedrukte media waarvan kinderen en 
adolescenten de belangrijkste lezers zijn 
  
Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen in treinstations (met inbegrip van het 
verstrekken van gratis monsters aan reizigers) 
  
 
Geen sponsoring van sportevenementen door voedings- en 
drankbedrijven en merken met een voornamelijk ongezonde 
productportfolio, fastfoodrestaurants 

Lokale overheden Buiten, openbare ruimten 
  
  
  
Sportclubs en -centra 
 
 
 
 
 
 
Jeugdbewegingen 

Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen in een straal van 500 m rond de scholen 
  
Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen en sponsoring door voedings- en 
drankbedrijven alsook fastfoodrestaurants voor sportclubs 
voor kinderen 
 
 
Beperking van de marketing voor ongezonde 
voedingsmiddelen en sponsoring door voedings- en 
drankbedrijven alsook fastfoodrestaurants voor sportclubs 
voor kinderen tijdens jeugdbewegingsactiviteiten 
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De volgende acties, zoals overgenomen uit de IBFAN-aanbevelingen (IBFAN, 2018), met 

betrekking tot het volledig implementeren van de internationale gedragscode voor het op de markt 

brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk ('International Code of Marketing of 

Breastmilk Substitutes') en de daaropvolgende relevante WHA-resoluties, zijn bestemd voor 

regeringen: 

● Alle bepalingen van de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk ('International Code of Marketing of Breastmilk 

Substitutes') en de daaropvolgende relevante resoluties van de WHA volledig in de 

nationale wetgeving opnemen. Opzetten van een onafhankelijk systeem voor toezicht op 

schendingen van de code en sancties voor overtreders; 

● Systematisch gegevens verzamelen over borstvoeding en IYCF-praktijken, in 

overeenstemming met de definities en indicatoren van de WHO; 

● Ervoor zorgen dat de gewesten een beleid inzake de internationale aanbevelingen over 

IYCF uitwerken en een duidelijk budget en operationeel plan voor de uitvoering ervan 

opstellen; 

● Het promotiemateriaal over borstvoeding van K&G en ONE controleren en ervoor zorgen 

dat de informatie correct is en dat zij vrij zijn van commerciële beïnvloeding. 
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9. VERBANDEN EN MOGELIJKE SYNERGIEËN MET ANDERE BESTAANDE 

BELEIDSINITIATIEVEN OP VOEDINGSGEBIED 

 

Er zijn nog enkele andere initiatieven in België waarvoor voor afstemming moet worden gezorgd of 

synergieën moeten worden gecreëerd: 

  

●  Nutri-Score: 

 Zoals in Frankrijk zou kunnen worden onderzocht of de Nutri-Score van het voedingsmiddel op 

alle reclame voor voedingsmiddelen moet worden vermeld, aangezien het momenteel niet mogelijk 

is de Nutri-Score verplicht op de voedingsmiddelenverpakkingen te laten plaatsen. Sommige 

detailhandelaren verstrekken de Nutri-Score voor alle producten in de winkel (niet alleen hun eigen 

merkproducten) al online of in de rekken, dus deze eis voor voedingsreclame zou haalbaar kunnen 

zijn.  

 

In een recente standpuntverklaring van de European Academy of Pediatrics en de European 

Childhood Obesity Group worden de wetgevers van de Europese Unie opgeroepen om onmiddellijk 

een verplicht, uniform en interpreterend FOP-voedingsetiketteringssysteem in te voeren (Dereń et 

al., 2021). 

  

Aangezien Nutri-Score specifiek werd ontwikkeld voor de etikettering van levensmiddelen, terwijl 

het systeem van WHO Europe voor de profilering van voedingsstoffen specifiek werd ontwikkeld 

met het oog op marketingbeperkingen, wordt aanbevolen dit laatste systeem te gebruiken om te 

bepalen voor welke voedingsmiddelen er geen op kinderen gerichte marketing mag plaatsvinden.  

Bovendien is de Nutri-Score niet noodzakelijk aangepast aan de specifieke voedingsbehoeften van 

kinderen en is deze gebaseerd op de voedingsbehoeften van volwassenen. Het model voor de 

profilering van voedingstoffen van WHO Europe houdt ook rekening met het gehalte aan 

kunstmatige zoetstoffen, terwijl Nutri-Score dat niet doet. Wel moet het systeem voor de profilering 

van voedingsstoffen van WHO Europe en de Nutri-Score in kaart worden gebracht om 

discrepanties voor bepaalde voedingsgroepen op te helderen. Bovendien zou het ook nuttig zijn 

het model van WHO Europe af te zetten tegen de voedingsdriehoek (Vlaanderen) en de 

voedingspiramide (Wallonië) om eventuele tegenstrijdigheden te vermijden. 

  

Op basis van de gegevens van Sciensano Nutritrack 2018 (niet-gepubliceerde resultaten) werd 

voor de belangrijkste ondernemingen op het gebied van verpakte voedingsmiddelen en niet-

alcoholische dranken, alsook voor supermarkten (eigen merkproducten), het % producten met 

verschillende Nutri-Score-toewijzing vergeleken, alsook het % producten waarvoor volgens het 

model van WHO Europe geen op kinderen gerichte marketing mag gebeuren (zie tabel 11 

hieronder). 

 
Tabel 11: % producten met verschillende Nutri-Score en % producten waarvoor volgens 
WHO Europe geen op kinderen gerichte marketing mag plaatsvinden 
 

  %A %B %C %D %E % niet 
toegestaan 

Bonduelle 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 11,6 

Coca_cola 0,0 30,6 17,7 24,5 27,2 72,8 
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Danone 21,3 30,2 26,2 9,9 12,4 80,7 

DrOetker 0,0 7,7 40,4 43,3 8,7 95,2 

Ferrero_Ardennes 0,0 0,0 0,0 11,1 88,9 100,0 

Friesland_Campina 4,0 6,0 12,0 20,0 58,0 96,0 

GB Foods 5,6 21,4 26,4 28,7 18,0 57,9 

Iglo 43,0 41,3 13,2 2,5 0,0 18,0 

Imperial 0,0 0,0 0,0 9,8 90,2 100,0 

Kellogg 3,8 9,4 35,9 45,3 5,7 100,0 

Lotus 0,0 4,7 5,8 10,5 79,1 100,0 

Mars 13,2 20,7 21,5 9,1 35,5 61,2 

Mccain 55,6 40,0 4,4 0,0 0,0 46,7 

Mondelez 0,0 2,8 12,7 34,3 50,2 100,0 

Nestle 6,2 14,5 31,4 27,3 20,7 85,5 

Pepsico 2,9 7,6 40,9 43,9 4,7 97,1 

Schweppes 0,0 13,0 3,7 24,1 59,3 87,0 

Ter_beke 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 

Unilever 2,2 12,0 27,4 40,2 18,3 69,7 

Delhaize 18,0 18,2 22,5 26,2 15,1 70,7 

Colruyt 26,6 12,8 19,9 25,4 15,4 64,3 

Carrefour 24,6 14,0 19,5 28,1 13,8 68,5 

Aldi 11,7 10,7 18,0 33,2 26,3 82,2 

Lidl 14,2 12,1 21,6 29,5 22,6 78,0 

 

●   Verwijdering van gezoete dranken uit schoolautomaten: 

Volgens het systeem van WHO Europe voor de profilering van voedingsstoffen mag er ook geen 

op kinderen gerichte marketing plaatsvinden voor dranken met kunstmatige zoetstoffen. 
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10. AANBEVELINGEN VOOR ANDERE BELANGRIJKE 

STAKEHOLDERGROEPEN 

 

10.1 Ondernemingen en hun overkoepelende organisaties 

 

De 'Business Impact Assessment-Obesity and population-level nutrition (BIA-Obesity)' is een 

instrument en proces voor het benchmarken van het beleid en de praktijken van voedings- en 

drankenbedrijven met betrekking tot obesitas en voeding op bevolkingsniveau op nationaal niveau 

(Sacks et al., 2019). De methoden voor BIA-Obesity zijn grotendeels gebaseerd op relevante 

onderdelen van de 'Access to Nutrition Index' (ATNI), met specifieke beoordelingscriteria die zijn 

ontwikkeld voor fabrikanten van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken, supermarkten en 

restaurantketens, op basis van internationale aanbevelingen en bewijsmateriaal van beste 

praktijken voor elke sector. Het proces voor de toepassing van de BIA-Obesity-tool houdt in dat 

onafhankelijke organisaties uit het maatschappelijk middenveld in elk land de meest prominente 

levensmiddelen- en drankenbedrijven selecteren, met deze bedrijven in gesprek gaan om inzicht 

te krijgen in hun beleid en praktijken en het beleid en de praktijken van elk bedrijf op zes gebieden 

beoordelen. De domeinen omvatten: "bedrijfsstrategie", "productformulering", "voedingswaarde-

etikettering", "product- en merkpromotie", "toegankelijkheid van producten" en "relaties met andere 

organisaties". De beoordeling van het bedrijfsbeleid is gebaseerd op de mate van transparantie, 

de volledigheid en de specificiteit ervan, met verwijzing naar de beste praktijken. De tool werd in 

2020 in België geïmplementeerd (Vandevijvere & Van Dam, 2021). De algemene scores voor de 

toezeggingen van bedrijven om de voeding van de bevolking en de preventie van obesitas in 2020 

te verbeteren, varieerden van 2% tot 75%. Dit betekent dat de score op het gebied van 

toezeggingen sterk varieert tussen de ondernemingen die allemaal nog grote stappen kunnen 

zetten om hun toezeggingen te verbeteren. In het algemeen waren de scores voor 

fastfoodrestaurants lager dan voor supermarkten en fabrikanten van verpakte voedingsmiddelen 

en niet-alcoholische dranken. De toezeggingen op de actiegebieden "toegankelijkheid van 

producten" en "product- en merkpromotie" waren over het geheel genomen het zwakst.  

Vijf van de 19 geselecteerde bedrijven (Ferrero, Imperial Meat Products, Kellogg's, Lotus Bakeries 

en Mondelēz) hadden alleen producten in hun portefeuille waarvoor volgens het model van WHO 

Europe geen op kinderen gerichte marketing was toegestaan. Meer dan 50% van de promoties 

door supermarkten betrof ultrabewerkte voedingsproducten (Vandevijvere & Van Dam, 2021).  

Op basis van de BIA-Obesity-evaluatie luiden de aanbevelingen voor het bedrijfsleven als volgt: 

 

- Zich bij bestaande overkoepelende verbintenissen en pledges op internationaal, Europees, 

nationaal of regionaal niveau aansluiten. 

- Het standpunt van de WHO publiekelijk steunen inzake door de overheid geleide 

beleidsmaatregelen ter vermindering van de blootstelling van kinderen en adolescenten 

aan, en de kracht van, marketing voor ongezonde voedingsmiddelen, zoals verwoord in het 

'WHO Global Action Plan for NCDs', het 'WHO European Food and Nutrition Action Plan' 

en andere belangrijke WHO-documenten (zoals het verslag van de Commissie over de 

bestrijding van obesitas bij kinderen). 

- Verbintenissen inzake marketing koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

2 (Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame 

landbouw) en 3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden). 

- Verbintenissen ontwikkelen die sterk (d.w.z. van toepassing op kinderen tot 18 jaar, gebruik 

van onafhankelijke systemen voor de profilering van voedingsstoffen, opnemen van 
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beperkingen op het gebruik van beroemdheden, animatiefiguren, speelgoed, spelletjes, 

enz.) alsook specifiek en alomvattend zijn (d.w.z. betrekking hebben op verschillende 

mediaplatformen en omgevingen alsook sponsoring). 

- Transparant zijn over de verbintenissen inzake de verkoop aan kinderen (d.w.z. publicatie 

op de website en jaarlijkse rapportage over de vorderingen). 

- Aangegane verbintenissen laten controleren door een onafhankelijk aangewezen derde 

partij, niet alleen om na te gaan of zij worden nageleefd, maar ook of zij effect hebben op 

de vermindering van de blootstelling van kinderen aan marketing voor ongezonde 

voedingsmiddelen. 

 

10.2 Scholen, CLB's en opvoeders 

 

Mediageletterdheid (inclusief voedings- en reclamegeletterdheid) 

 

- In het onderwijs op school (en ten opzichte van ouders) moet systematisch de nadruk 

worden gelegd op gezonde eetgewoonten. 

- Er moet lesgegeven worden over marketing en media om een kritisch inzicht in de gebruikte 

overredingstechnieken te stimuleren. 

- Verbetering van de mediageletterdheid als onderdeel van het schoolcurriculum. 

 

Beperking van reclame en sponsoring op en rond het schoolterrein of tijdens schoolactiviteiten 

 

- De commerciële marketing van ongezonde voedingsmiddelen en dranken en van merken 

die met ongezonde producten worden geassocieerd, op het schoolterrein beperken. 

- Ervoor zorgen dat onderwijs en door de school georganiseerde activiteiten/evenementen 

(waaronder sportevenementen) vrij zijn van marketing voor ongezonde voedingsmiddelen 

alsook van sponsoring door merken en bedrijven van voedingsmiddelen en dranken en 

fastfoodrestaurants. 

- Onderhandelen over contractuele voorwaarden met verkopers om de marketing voor 

ongezonde voedingsmiddelen en dranken op scholen te beperken. 

- Een gesloten campusbeleid instellen om de blootstelling van kinderen aan ongezonde 

voedingsmiddelen en dranken en marketing in de buurt van scholen te verminderen.  

- De verkoop van gezonde voedingsmiddelen en dranken in scholen stimuleren. 

 

Fondsenwerving 

 

- Fondsenwervingen waarbij ongezonde voedingsmiddelen en dranken worden verkocht, 

verbieden. 

 

10.3 Ouders, grootouders of andere opvoeders 

 

Mediageletterdheid (inclusief voedings- en reclamegeletterdheid) 

 

- Deze groep belanghebbenden informeren over de sterke invloed van de marketing voor 

ongezonde voedingsmiddelen op het eetgedrag van kinderen. Informatie die moet worden 

overgebracht (door diëtisten) tijdens privéconsulten, opleidingen, openbare 

bewustmakingscampagnes, enz. 
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- De voedings- en reclamegeletterdheid verbeteren (cf. mediawijs-medinest). Zich 

bijvoorbeeld bewust zijn van (en zich verzetten tegen) marketingtactieken in winkels die 

ouders overhalen ongezonde voedingsproducten voor hun kinderen te kopen. 

- Actieve en restrictieve bemiddeling toepassen om de voedsel- en reclamegeletterdheid van 

kinderen te verbeteren. 

- Voor een kritische beoordeling zorgen van de tot hun kinderen gerichte 

marketingboodschappen over ongezonde voedingsmiddelen. 

 

Kinderen beschermen tegen reclame op sociale media  

 

- Adblockers gebruiken voor sociale media-accounts van kinderen. 

- Ervoor pleiten dat Facebook en andere sociale mediaplatformen de privacy, veiligheid en 

gezondheid van de jongeren die hun site gebruiken, beschermen door het online toezicht 

op kinderen voor commerciële doeleinden aan banden te leggen en berichten die ongezond 

gedrag bevorderen te beperken. 

 

De schermtijd van kinderen beperken 

 

- Afleiding tijdens het eten vermijden (zoals beeldschermen of tv), omdat dit kan leiden tot 

overeten, mogelijk door blootstelling aan advertenties voor ongezonde voedingsmiddelen. 

 

10.4 Mediaregulatoren 

 

- Toezeggingen doen in verband met de voedingswaarde van levensmiddelen waarvoor 

reclame wordt gemaakt in tv-kookprogramma's, met name programma's die worden 

uitgezonden via de publieke omroep, die een dienende functie voor het publiek heeft en 

goede voorbeelden moet tonen, alsook de voedingswaarde van levensmiddelen en 

recepten die via de sociale media worden aangeprezen. 

- Duidelijke richtlijnen opstellen voor wat kan worden goedgekeurd in termen van voedsel-

/voedingsadvies door (zeer populaire) food influencers: op zijn minst moeten zij worden 

gedwongen om hashtags te gebruiken en duidelijk te stellen dat zij geen erkende voedsel-

/voedingsdeskundigen zijn. 

 

10.5 Publieke omroepers 

 

- Elk mediaprogramma over voeding, en vooral die welke op kinderen zijn gericht, moet 

worden geleid door een samenwerkend team van voedsel-/voedingsdeskundigen (d.w.z. 

diëtisten), (semi-)professionele koks en communicatie-experts. Van iemand kan niet 

worden verwacht dat hij een expert is op al deze gebieden. Dergelijke 

samenwerkingsverbanden kunnen garanderen dat gezonde, lekkere voedingsmiddelen op 

professionele wijze kunnen worden aangeprezen. BBC Good Food  

https://www.bbcgoodfood.com past dit model al vele jaren met groot succes toe. 

- Gezonde voedingsmiddelen en maaltijden moeten voorrang krijgen, maar mogen niet als 

"gezond" worden aangeprezen; kookprogramma's moeten zich blijven concentreren op hun 

amusementswaarde. Een specifieke focus op "gezonde voeding" kan de ware kracht van 

voedingsmedia ondermijnen: hun publiek vermaken en inspireren. 

https://www.bbcgoodfood.com/
https://www.bbcgoodfood.com/
https://www.bbcgoodfood.com/
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- Entertainmentmedia hebben een verantwoordelijkheid om hun potentieel te gebruiken voor 

de opvoeding van kinderen van jongs af aan over gezonde voeding en 

voedingsgeletterdheid. Niet alle kinderen worden opgevoed in een omgeving die het zich 

kan veroorloven met verschillende voedingsmiddelen te experimenteren. Voedingsmedia 

kunnen en moeten manieren bieden waarop kinderen uit alle milieus vertrouwd kunnen 

raken met een breed scala van voedingsmiddelen en gezonde voedingsmiddelen in het 

bijzonder. Onlangs werd de voedingsshow voor kinderen van Michelle Obama (Waffles and 

Mochi, https://www.netflix.com/be-en/title/81035680) met groot succes geïntroduceerd en 

deze zou als voorbeeld moeten dienen voor andere initiatieven zoals deze. Shows als deze 

moeten voor alle kinderen beschikbaar zijn. 

 

10.6 Gezondheidszorgprofessionals (d.w.z. diëtisten) en hun verenigingen 

 

- Deze groep belanghebbenden informeren (informatie versterken) over de sterke invloed 

van de marketing voor ongezonde voedingsmiddelen op het eetgedrag van kinderen door 

middel van een adequate informatieverstrekking. Informatie die moet worden overgebracht 

(door diëtisten) tijdens privéconsulten, opleidingen, onderwijs in scholen, enz. 

- Voorlichting over gezonde voeding/eetgewoonten als globale strategie om gezonde 

eetgewoonten te versterken (positieve bekrachtiging). De aangeboren aantrekkingskracht 

van energierijk voedsel bij kinderen kan worden gecompenseerd door gezonde 

voedingsmiddelen te leren waarderen. Dit maakt deel uit van een meer algemene strategie 

om zwaarlijvigheid bij kinderen te voorkomen. 

- De onafhankelijkheid van beroepsverenigingen van diëtisten ten opzichte van de 

voedingsindustrie waarborgen.  

In dat opzicht moeten diëtisten en diëtistenverenigingen belangenconflicten met betrekking 

tot sponsoring door de voedingsindustrie vermijden. Neutraliteit wordt aanbevolen en 

ongezonde voedingsproducten uit de voedingsindustrie mogen op geen enkele manier 

worden gepromoot (bijvoorbeeld in de vorm van voorlichtingsinstrumenten). 

 

10.7 Andere organisaties die gezondheid en welzijn bevorderen 

Ontwikkelen en implementeren van campagnes met en voor kinderen en adolescenten en 

hun ouders/opvoeders. Zo is door het Vlaams Instituut Gezond Leven een informatiepakket 

ontwikkeld voor leerkrachten met een basiskennis van reclame en reclamebewijzen, 

waarbij de nadruk wordt gelegd op voedingsreclame. Het stelt leerlingen in staat zich te 

informeren, stimuleert kritisch denken, geeft hen inzicht in de technieken van reclame en 

leert hen zich te wapenen tegen reclame (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021). 
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11. CONCLUSIES 

Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van het bewijsmateriaal betreffende de marketing 

van levensmiddelen aan kinderen. Kinderen zijn met name het doelwit via een breed scala van 

media, de levensmiddelenmarketing is hoofdzakelijk gericht op ongezonde voedingsproducten en 

uit wetenschappelijk bewijs blijkt duidelijk dat marketing voor ongezonde voedingsmiddelen de 

voedingsvoorkeuren, koopwensen en voedingspatronen van kinderen beïnvloedt. Zelfregulerende 

benaderingen werken niet om de feitelijke blootstelling van kinderen aan marketing voor ongezond 

voedsel te verminderen. Daarom moeten regeringen op alle bevoegdheidsniveaus dringend een 

alomvattende regelgeving invoeren om kinderen tot 18 jaar te beschermen tegen reclame en 

marketing voor ongezonde voeding via diverse media, platformen en settings en daarbij rekening 

houden met bestaande EU-verordeningen en -richtlijnen. In het bijzonder wordt krachtige en 

alomvattende overheidsregulering aanbevolen die zowel de blootstelling van kinderen aan de 

marketing van ongezond voedsel als de macht van de marketing aanpakt.  

Een bestaand, onafhankelijk ontwikkeld systeem voor de profilering van voedingsstoffen (d.w.z. 

het systeem van de WHO voor Europa voor de profilering van voedingsstoffen of een soortgelijk 

systeem) moet worden gebruikt om te bepalen voor welke levensmiddelen marketing voor kinderen 

niet is toegelaten. De regeringen moeten ervoor zorgen dat met name plaatsen waar kinderen 

samenkomen - met inbegrip van crèches, scholen, schoolpleinen en voorschoolse centra, 

speelplaatsen, gezins- en kinderklinieken en pediatrische diensten, alsmede tijdens sportieve of 

culturele activiteiten die op deze locaties plaatsvinden - vrij zijn van alle vormen van ongeoorloofde 

marketing van voedingsmiddelen ten aanzien van kinderen 

Waar de bevoegdheid het toelaat, moet de regelgeving alle relevante media en omgevingen, met 

name digitale media, sportsponsoring, verpakkingen met cartoons en bekende personages en 

promoties, wedstrijden en giveaways in winkels bestrijken, aangezien deze gewoonlijk niet onder 

bestaande verordeningen of beperkingen vallen. Voorts wordt aanbevolen een verbod in te stellen 

op het gebruik van marketingtechnieken die kinderen aanspreken (bv. stripfiguren en 

merkmascottes en kidfluencers). De Belgische regeringen moeten ook de internationale 

gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk 

('International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes') volledig ten uitvoer leggen. Daarnaast 

moet de voedselmarketing ten opzichte van kinderen via diverse platformen en omgevingen 

(waaronder digitale media) regelmatig worden gecontroleerd. In België bestaat momenteel geen 

controlesysteem.  

Hoewel de voedselmarketing belangrijk is om aan te pakken, is het slechts één belangrijk aspect 

van de obesogene voedselomgevingen waaraan kinderen worden blootgesteld. Andere acties 

(zoals onder meer het verstrekken van gezonde voeding in scholen, fiscaal beleid ter bevordering 

van gezonde voeding, etikettering en herformulering op de voorkant van verpakkingen, 

voedselaankopen) kunnen bijgevolg in combinatie hiermee nodig zijn om obesitas bij kinderen in 

België op zinvolle wijze terug te dringen en te voorkomen.    
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V. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 

is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 

belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 

geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 

 

 

De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van 

het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Stefanie VANDEVIJVERE en het 

wetenschappelijk secretariaat door Florence Bernardy en Michèle Ulens. 

 

ALEXIOU Hélène Voeding en diëtetiek HE VINCI 

DAELMAN Charline Mensenrechten KULeuven 

DE BACKER Charlotte Communicatiewetenschappen UA 

DE HENAUW Stefaan Volksgezondheid en voeding UGent 

DE LAET Corinne Kindergeneeskunde HUDERF 

GOYENS Philippe Kindergeneeskunde en voeding ULB 

HUDDERS Liselot Marketing UGent 

LIBBRECHT Julien Ethiek Erasmushogeschool 

Brussels 

MAINDIAUX Véronique Diëtetiek, voeding IPL/HELdV 

MULLIE Patrick Biomedische wetenschappen en 

voeding 

VUB 

PENNINCKX Michel Milieuwetenschap, biotechnologie 

en biochemie 

ULB 

PLAETE Jolien Voeding en diëtetiek Gezond Leven 

SMITS Tim Overtuigingskracht, marketing en 

reclame 

KULeuven 

VANDEVIJVERE 

Stefanie 

Volksgezondheid en voeding Sciensano 

VAN GYSEGHEM Jean-

Marc 

Recht en samenleving UNamur 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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VERBEKE Wim Voedingsmarketing en 

consumentengedrag 

UGent 

VERDOODT Valerie Rechten van het kind, recht en 

technologie 

UGent 

VINCK Jan Menselijke wetenschappen, 

gedragsgeneeskunde 

UHasselt 

 

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 

AELBRECHT Stefan* Mensenrechten Keki 

DECLERCK Lieve* Welzijn en gezondheidszorg Gezinsbond 

MEYS Sarah Beleidsadviseur 

kinderrechtencommissariaat 

Vlaams Parlement 

VAN VOOREN Ellen* Mensenrechten Keki 

* Wegens hun banden met een administratie waren deze deskundigen niet betrokken bij de 

officiële goedkeuring van het advies. 

 

De permanente werkgroep “Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen” (VGVV)  heeft 

het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep werd waargenomen 

door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk secretariaat door Florence Bernardy en 

Michèle Ulens. 

 

ALAOUI Amal Pediatrische diëtetiek ONE, CEDE 

BERGER Nicolas Voedingsepidemiologie Sciensano 

DAUBE Georges Voedingsmicrobiologie ULiège 

DE LAAT Antoon Mondgezondheidswetenschappen KULeuven 

DELZENNE Nathalie Voeding, toxicologie UCLouvain 

GOYENS Philippe Pediatrische voeding ULB 

HUYGHEBAERT André Chemie, voedingstechnologie UGent 

HUYPENS Peter Zwaarlijvigheid en type 2 diabetes Hogeschool University 

Colleges Leuven-

Limburg 

HUYSENTRUYT Koen Pediatrische gastro-enterologie UZ Brussel 

MAINDIAUX Véronique Voeding en diëtetiek HE Vinci - Institut Paul 

Lambin 
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MATTHYS Christophe Klinische en experimentele 

endocrinologie 

UZ Leuven 

NEVE Jean Therapeutische scheikunde en 

voedingswetenschappen 

ULB 

NEVEN Loes Gezondheidspromotie, voeding en 

gezondheid 

Gezond Leven 

PHILIPPE Jacques Microbiële technologieën Gembloux Agro-Bio Tec 

ROBAEYS Geert Gastro-enterologie en hepatologie UHasselt 

SEEUWS Carine Diëtetiek, voedingssamenstelling NUBEL 

TWICKLER Marcel Endocrinologie, diabetologie en 

stofwisselingsziekten 

UAntwerpen 

VANHAUWAERT Erika Diëtetiek, voeding en gezondheid UC Leuven-Limburg 

VANSANT Greet Voeding en gezondheid KULeuven 

VERBEKE Kristin Chronische ziekten en 

metabolisme 

KULeuven 

 

De volgende administraties en/of ministeriële kabinetten werden gehoord: 

 

DECLOCK Dominique Voedingssupplementen en 

cosmetica 

FOD VVVL, DG APF 

TAQUET Magali Voedingsbeleid FOD VVVL, DG APF 

   

   

Dit advies werd vertaald door een extern vertaalbureau. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

 

De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849 

en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 

Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet 

dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te 

wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 

 

Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 

netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 

wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad 

zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 

uit te werken. 

 

Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 

en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 

hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 

komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 

sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 

deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 

belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 

belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 

adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de 

pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 

gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 

mogelijke onpartijdigheid. 

 

Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 

minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 

Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 

doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 

consumentenorganisaties, enz.). 

 

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 

sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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