
 
 
Manifest Gezonde Voeding  
 
Oproep aan politieke partijen en verkiezingscommissies 
 
Gezonde voeding voor een gezond Nederland: sterker uit de corona crisis 
 
Bijna de helft van de Nederlanders eet minder dan 1 portie groenten en fruit per dag. 
Nederland heeft veel te winnen als we gezond eten goedkoper maken en ongezond 
eten duurder. Want de huidige prijsprikkels maken dat we niet volgens de Schijf van 
Vijf eten. Een toekomstbestendig voedselsysteem maakt dat we sterker uit de corona 
crisis komen: minder zieken, weerbaarder bij pandemieën en lagere zorgkosten.   
Kinderen, jongeren en volwassenen eten lang niet altijd gezond of duurzaam. Denk 
aan de toename van overgewicht. We eten in Nederland ten opzichte van de 
richtlijnen twee keer te weinig groenten en fruit en zeker vijftig procent te veel suiker 
en vlees. Zo worden we steeds ongezonder en stijgen zorgkosten te hard (o.a. hart- 
en vaatziekten, diabetes 2, darmkanker). Daarom willen wij inzetten op gezonde 
voeding via maatregelen die het meest effectief zijn. Zodat we gezond opgroeien en 
ouder worden en zorgkosten fors dalen dankzij minder welvaartsziekten. Investeren 
in gezonde leefstijl en ziekte preventie moet juist nu, nu de zorg onder druk staat en 
corona laat zien dat mensen met welvaartszieken dankzij ongezonde voeding, het 
kwetsbaarst zijn. We doen hierbij een beroep op het bedrijfsleven en de 
consument. De overheid gaat hierbij helpen door perverse prikkels weg te halen 
waardoor ongezond eten nu te goedkoop is en stuurt met prijsprikkels, stimulansen, 
innovaties en regels naar een voedselomgeving die het makkelijk maakt gezonde en 
duurzame voeding te kopen.  
 
 
 



Gezond voedsel goedkoper, ongezond of onduurzamer voedsel duurder 
Gezond en duurzaam voedsel zoals groenten, fruit en vleesvervangers, worden 
goedkoper via subsidies en btw-verlaging. Ongezond voedsel en voedsel met een 
hoge milieu footprint worden duurder: allereerst bijvoorbeeld suikerhoudende 
dranken en vlees. Er komt dan wel een compensatie voor lage inkomens en boeren. 
Zij krijgen middelen om hun bedrijf te verduurzamen - minder milieubelasting draagt 
ook bij aan onze gezondheid. Omdat de grootste potentie voor een hogere 
consumptie van groenten en fruit ligt bij de lunch, gaat Nederland net als andere EU-
landen een gezonde lunch-cultuur bevorderen met voornamelijk groenten en fruit en 
minder dierlijke producten (via landelijke subsidie, fiscale vrijstelling voor -gratis- 
gezonde bedrijfslunches). Supermarkten worden verplicht dat zeker 75 procent van 
de reclames zich richten op gezonde voeding (binnen Schijf van Vijf) en duurzame 
voeding. Kindermarketing met voedsel buiten de Schijf van Vijf wordt verboden, ook 
online. Onze keuzevrijheid staat voorop.  
 
Slotpleidooi 
De volgende organisaties en personen roepen alle politieke partijen op zoveel 
mogelijk van bovenstaande maatregelen op te nemen in hun verkiezingsprogramma 
en in het regeerakkoord, indien zij gaan regeren. Zo wordt Nederland een van de 
gezondste landen op het gebied van voeding. En komen we gezond uit de crisis, ook 
in economisch opzicht. Want voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. 
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