
  

Kindermarketingbeleid van 
ongezonde voeding: hoe scoren 
voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarkten?  
Een onderzoek naar het kindermarketingbeleid van 
supermarkten en voedingsmiddelenbedrijven actief op de 
Nederlandse markt 

 
Margreet Simons en Anniek Herder 
15 mei 2018 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting  

  



  

Over dit rapport 
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Hartstichting. De Hartstichting is partner van de 
Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, een samenwerkingsverband van 
wetenschappers, maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, en gemeenten.  

Doel van het onderzoek is inzichtelijk maken welke supermarktketens en voedingsmiddelen-
bedrijven actief op de Nederlandse markt koplopers en achterblijvers zijn wat betreft hun beleid ten 
aanzien van kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Welk bedrijf volgt de Reclamecode 
voor Voedingsmiddelen, welk bedrijf gaat een stap verder en welk bedrijf heeft een beleid conform 
de standpunten van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding?  

Over Profundo 

Met gedegen onderzoek en advies wil Profundo een praktische bijdrage leveren aan een duurzame 
en sociaal rechtvaardige wereld. Met diensten op maat helpen we onze opdrachtgevers om hun 
duurzame ambities te realiseren. Thematisch houden we ons bezig met grondstofketens, de 
financiële sector en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie over Profundo is te 
vinden op www.profundo.nl. 

Auteurs 
Het onderzoek voor dit rapport is uitgevoerd en beschreven door Margreet Simons en Anniek 
Herder. Het rapport dient als volgt geciteerd te worden: Simons, M. en A. Herder (2018, 15 mei), 
Kindermarketingbeleid van ongezonde voeding: hoe scoren voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarkten?, Amsterdam, Nederland: Profundo. 

Beeld op voorpagina: Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding  

Dankbetuiging 
De auteurs willen alle onderzochte bedrijven bedanken voor hun medewerking aan de 
totstandkoming van het rapport.  

Disclaimer 
Profundo neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het gebruiken van informatie en het 
opstellen van publicaties, maar kan niet garanderen dat dit verslag volledig is en neemt geen 
verantwoordelijkheid voor fouten in de gebruikte bronnen. Het rapport is bedoeld voor informatieve 
doeleinden en dient niet te worden gelezen als het verstrekken van goedkeuringen, verklaringen of 
garanties van welke aard dan ook. Adviezen en informatie verstrekt in dit rapport kunnen sinds 
publicatie zijn veranderd zonder kennisgeving vooraf. Profundo zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie. 

  



  

Acroniemen 

CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 

FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 

FWS Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen  

NRC Nederlandse Reclame Code 

POS-materiaal Point-of-sale-materiaal 

RVV Reclamecode Voor Voedingsmiddelen 

SRC Stichting Reclame Code 

VBZ Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie  

 

  



  

Inhoudsopgave 
Samenvatting ............................................................................................................................ 1 

Opzet  ................................................................................................................................... 1 

Respons ................................................................................................................................ 2 

Resultaten ............................................................................................................................ 2 

Aanbevelingen ..................................................................................................................... 4 

Summary ................................................................................................................................... 5 

Methodology ....................................................................................................................... 5 

Response .............................................................................................................................. 6 

Results .................................................................................................................................. 6 

Recommendations ............................................................................................................... 8 

Inleiding ..................................................................................................................................... 9 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek ............................................................................ 10 

1.2 Doel van het onderzoek ........................................................................................ 10 

1.3 Onderzoeksgroep ................................................................................................... 11 

1.4 Onderzoeksopzet ................................................................................................... 13 

1.5 Standaarden en standpunten ............................................................................... 14 

1.5.1 EU Pledge ............................................................................................................................................. 14 
1.5.2 Reclamecode voor Voedingsmiddelen...................................................................................... 15 
1.5.3 UNESDA ................................................................................................................................................. 16 
1.5.4 WHO Europa ........................................................................................................................................ 16 
1.5.5 Stichting Ik Kies Bewust................................................................................................................... 17 
1.5.6 Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding ........................................................... 17 
1.5.7 Indicatoren ........................................................................................................................................... 18 

1.6 Scoremodel transparantie ..................................................................................... 20 

1.7 Scoremodel inhoud kindermarketingbeleid ....................................................... 21 

1.7.1 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ........................................................................... 22 
1.7.2 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .................................................................. 24 
1.7.3 Verpakking ........................................................................................................................................... 25 
1.7.4 POS-materiaal ..................................................................................................................................... 28 
1.7.5 Eindscore ............................................................................................................................................... 28 

Hoofdstuk 2 Resultaten chipsproducenten ..................................................................... 29 

2.1 Transparantie chipsproducenten .......................................................................... 29 

2.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 29 

2.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 31 

2.4 Verpakking .............................................................................................................. 32 

2.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 32 
2.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 33 
2.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 34 



  

2.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 34 
2.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 35 

2.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 36 

2.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 36 
2.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 36 
2.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 37 
2.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 37 
2.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 38 

2.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 38 

2.7 Overig beleid .......................................................................................................... 42 

Hoofdstuk 3 Resultaten chocoladeproducenten ............................................................ 43 

3.1 Transparantie chocoladeproducenten ................................................................. 43 

3.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 43 

3.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 44 

3.4 Verpakking .............................................................................................................. 45 

3.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 45 
3.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 46 
3.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 46 
3.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 47 
3.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 47 

3.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 48 

3.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 48 
3.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 48 
3.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 49 
3.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 49 
3.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 50 

3.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 50 

3.7 Overig beleid .......................................................................................................... 53 

Hoofdstuk 4 Resultaten frisdrankproducenten .............................................................. 54 

4.1 Transparantie frisdrankproducenten ................................................................... 54 

4.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 54 

4.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 55 

4.4 Verpakking .............................................................................................................. 57 

4.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 57 
4.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 57 
4.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 58 
4.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 58 
4.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 59 

4.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 60 

4.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 60 



  

4.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 61 
4.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 61 
4.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 62 
4.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 63 

4.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 64 

4.7 Overig beleid .......................................................................................................... 66 

Hoofdstuk 5 Resultaten ijsproducenten .......................................................................... 67 

5.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 67 

5.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 68 

5.4 Verpakking .............................................................................................................. 69 

5.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 69 
5.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 70 
5.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 70 
5.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 71 
5.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 71 

5.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 72 

5.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 72 
5.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 72 
5.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 73 
5.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 74 
5.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 74 

5.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 75 

Hoofdstuk 6 Resultaten koekjesproducenten ................................................................. 77 

6.1 Transparantie koekjesproducenten ...................................................................... 77 

6.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 77 

6.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 79 

6.4 Verpakking .............................................................................................................. 80 

6.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 80 
6.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 80 
6.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 80 
6.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 81 
6.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 81 

6.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 82 

6.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 82 
6.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 82 
6.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 83 
6.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 83 
6.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 83 

6.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 84 

6.7 Overig beleid .......................................................................................................... 85 



  

Hoofdstuk 7 Resultaten suikergoedproducenten ........................................................... 86 

7.1 Transparantie suikergoedproducenten ............................................................... 86 

7.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 86 

7.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 87 

7.4 Verpakking .............................................................................................................. 88 

7.4.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 88 
7.4.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 89 
7.4.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 90 
7.4.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 90 
7.4.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 91 

7.5 POS-materiaal ......................................................................................................... 92 

7.5.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 92 
7.5.2 Licensed characters ........................................................................................................................... 93 
7.5.3 Brand-owned characters ................................................................................................................. 93 
7.5.4 Marketingactivaties ........................................................................................................................... 93 
7.5.5 Totaalscore ........................................................................................................................................... 94 

7.6 Samenvatting en eindscores ................................................................................. 95 

7.7 Overig beleid .......................................................................................................... 97 

Hoofdstuk 8 Resultaten supermarktketens ..................................................................... 98 

8.1 Transparantie supermarktketens.......................................................................... 98 

8.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................................................... 98 

8.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............................................... 99 

8.4 Verpakking ............................................................................................................ 100 

8.4.1 Algemeen ............................................................................................................................................ 100 
8.4.2 Licensed characters ......................................................................................................................... 101 
8.4.3 Brand-owned characters ............................................................................................................... 101 
8.4.4 Marketingactivaties ......................................................................................................................... 102 
8.4.5 Totaalscore ......................................................................................................................................... 102 

8.5 POS-materiaal ....................................................................................................... 103 

8.5.1 Algemeen ............................................................................................................................................ 103 
8.5.2 Licensed characters ......................................................................................................................... 104 
8.5.3 Brand-owned characters ............................................................................................................... 104 
8.5.4 Marketingactivaties ......................................................................................................................... 105 
8.5.5 Totaalscore ......................................................................................................................................... 105 

8.6 Samenvatting en eindscores ............................................................................... 106 

8.7 Overig beleid ........................................................................................................ 107 

Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen .................................................................... 109 

9.1 Afbakening onderzoek ........................................................................................ 109 

9.2 Transparantie ........................................................................................................ 110 

9.3 Inhoud beleid ....................................................................................................... 113 



  

9.3.1 Mediadragers specifiek gericht op kinderen ......................................................................... 113 
9.3.2 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ................................................................ 115 
9.3.3 Verpakking ......................................................................................................................................... 117 
9.3.4 POS-materiaal ................................................................................................................................... 121 
9.3.5 Conclusies ........................................................................................................................................... 123 

9.4 Overig beleid ........................................................................................................ 127 

9.5 Aanbevelingen ...................................................................................................... 128 

Bronverwijzingen ................................................................................................................. 130 

 

Lijst van tabellen 
 Aantal bedrijven per standaard, gegroepeerd naar mediakanaal en eindscore ............. 

  ............................................................................................................................................... 2 

 Number of companies per assessment category, media channel and total score ........ 6 

 Onderzoeksgroep voedingsmiddelenbedrijven per productgroep gerangschikt naar 
geschat marktaandeel ....................................................................................................... 12 

 Marktaandeel geselecteerde supermarkten.................................................................... 13 

 Geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven lid van EU Pledge ..................................... 14 

 Geselecteerde bedrijven die lid zijn van FNLI ................................................................. 15 

 Score en kwalificatie transparantie van beleid ............................................................... 21 

 Score en kwalificatie inhoud van beleid .......................................................................... 21 

 Beoordelingstabel Mediadragers specifiek gericht op kinderen voor productgroepen 
chips, frisdrank, ijs en koekjes .......................................................................................... 22 

 Beoordelingstabel Mediadragers specifiek gericht op kinderen voor productgroepen 
chocolade en suikergoed .................................................................................................. 23 

 Beoordelingstabel Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .......................... 25 

 Beoordelingstabel Verpakking voor productgroepen chips, frisdrank, ijs en koekjes ... 
  ............................................................................................................................................. 26 

 Beoordelingstabel Verpakking voor productgroepen chocolade en suikergoed ....... 27 

 Voorbeeld Eindscores inhoud van beleid ........................................................................ 28 

 Transparantie chipsproducenten ..................................................................................... 29 

 Totaalscores chipsproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ............ 31 

 Scores chipsproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .............. 32 

 Totaalscores chipsproducenten Verpakking ................................................................... 36 

 Totaalscores chipsproducenten POS-materiaal .............................................................. 38 

 Eindscores chipsproducenten ........................................................................................... 41 

 Transparantie chocoladeproducenten ............................................................................. 43 



  

 Totaalscores chocoladeproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ... 44 

 Scores chococladeproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .... 45 

 Totaalscores chocoladeproducenten Verpakking .......................................................... 48 

 Totaalscores chocoladeproducenten POS-materiaal ..................................................... 50 

 Eindscores chocoladeproducenten .................................................................................. 52 

 Transparantie frisdrankproducenten ............................................................................... 54 

 Totaalscores frisdrankproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ..... 55 

 Scores frisdrankproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ........ 56 

 Totaalscores frisdrankproducenten Verpakking ............................................................ 60 

 Totaalscores frisdrankproducenten POS-materiaal ....................................................... 63 

 Eindscores frisdrankproducenten .................................................................................... 65 

 Transparantie ijsproducenten ........................................................................................... 67 

 Totaalscores ijsproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ................. 68 

 Scores ijsproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .................... 69 

 Totaalscores ijsproducenten Verpakking ........................................................................ 72 

 Totaalscores ijsproducenten POS-materiaal ................................................................... 75 

 Eindscores ijsproducenten ................................................................................................ 76 

 Transparantie koekjesproducenten ................................................................................. 77 

 Totaalscores koekjesproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ........ 79 

 Scores koekjesproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .......... 79 

 Totaalscores koekjesproducenten Verpakking ............................................................... 82 

 Totaalscores koekjesproducenten POS-materiaal .......................................................... 84 

 Eindscores koekjesproducenten ....................................................................................... 85 

 Transparantie suikergoedproducenten ........................................................................... 86 

 Scores suikergoedproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen ............ 87 

 Scores suikergoedproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen .... 88 

 Totaalscores suikergoedproducenten Verpakking ......................................................... 92 

 Totaalscores suikergoedproducenten POS-materiaal .................................................... 95 

 Eindscores suikergoedproducenten ................................................................................. 97 

 Transparantie supermarktketens* .................................................................................... 98 

 Scores supermarktketens Mediadragers specifiek gericht op kinderen ...................... 99 

 Scores supermarktketens Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen ............ 100 

 Totaalscores supermarktketens Verpakking ................................................................. 103 

 Totaalscores supermarktketens POS-materiaal ............................................................ 106 



  

 Eindscores supermarktketens ......................................................................................... 107 

 Aantal bedrijven per score voor Transparantie ............................................................ 111 

 Aantal bedrijven per standaard voor Mediadragers specifiek gericht op kinderen, 
gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketen) ........................ 114 

 Aantal bedrijven per standaard voor Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen, gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) ..... 116 

 Aantal bedrijven per standaard voor totaalscore Verpakking, gegroepeerd naar type 
bedrijf (productgroep en supermarktketens) ............................................................... 118 

 Aantal bedrijven per standaard voor onderdelen totaalscore Verpakking, 
gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) ...................... 119 

 Aantal bedrijven per standaard voor totaalscore POS-materiaal, gegroepeerd naar 
type bedrijf (productgroep en supermarktketens) ...................................................... 121 

 Aantal bedrijven per standaard voor onderdelen totaalscore POS-materiaal, 
gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) ...................... 122 

 Aantal bedrijven per standaard, gegroepeerd naar mediakanaal en eindscore ....... 124 

 Ranking alle beoordeelde bedrijven naar eindscore Inhoud beleid ........................... 124 



 Pagina | 1  

Samenvatting 
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding strijdt voor het recht van ieder kind om op 
te groeien in een gezonde omgeving. Daarom zet de Alliantie zich in voor een ban op 
kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Een gezonde omgeving leidt tot gezondere 
kinderen met een gezond voedingspatroon en een gezond gewicht. Daarom wil de Alliantie alleen 
kindermarketing voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. Als partner van de 
Alliantie, heeft de Hartstichting aan Profundo gevraagd te onderzoeken of het 
kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens overeenkomt met de 
maatstaven van de Alliantie.  

Opzet 

De Alliantie hanteert als standpunt dat marketing van voedingsmiddelen specifiek gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen is toegestaan voor gezonde voedingsmiddelen die passen 
binnen de Schijf van Vijf. Dit zou bovendien moeten gelden voor alle vormen van reclame en alle 
mediadragers, dus inclusief reclame op de verpakking en op point-of-sale-materiaal (POS-
materiaal). Voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen zou bovendien moeten gelden dat 
alleen reclame voor voedingsmiddelen mag worden gemaakt als minder dan 10% van het publiek 
bestaat uit 0 tot en met 12 jarigen.  

De Alliantie vindt de Nederlandse Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) niet ver genoeg 
gaan. Belangrijk kritiekpunt is dat binnen de RVV nog steeds kindermarketing mag plaatsvinden 
voor producten die geen deel uitmaken van de Schijf van Vijf, zoals chips, frisdrank, ijs en koekjes. 
Doordat de verpakking en POS-materiaal (ten tijde van het onderzoek) zijn uitgesloten van de RVV, 
mag er via deze marketingkanalen kindermarketing plaatsvinden voor álle voedingsmiddelen 
ongeacht of deze voldoen aan de voedingscriteria van de RVV, die de RVV bij wijze van 
uitzondering hanteert voor reclame gericht op de leeftijdsgroep van 7 tot en met 12 jaar voor het 
gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen. Ook vindt de Alliantie de bereiksdrempel 
van 25% die de RVV hanteert voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen te hoog. 

Doel van het onderzoek is inzichtelijk maken welke voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarktketens actief op de Nederlandse markt koplopers en achterblijvers zijn wat betreft hun 
beleid voor kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Welk bedrijf volgt de 
Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV), welk bedrijf gaat een stap verder en welk bedrijf heeft 
een beleid conform de standpunten van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding?  

Voor een vergelijking van de inhoud van het beleid is een scoremodel opgesteld op basis van 
indicatoren uit de RVV en het standpunt van de Alliantie voor vier mediakanalen:  

 Het gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen; 
 Het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen; 
 Het gebruik van verpakkingsmateriaal; en 
 Het gebruik van point-of-sale-materiaal. 

Het gemiddelde van de scores voor deze vier kanalen vormt de eindscore, op een schaal van 0 tot 
en met 4, en delen bedrijven in bij één van de volgende standaarden: 

 Beleid conform Alliantie (reclame gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is toegestaan als het 
product voldoet aan de Schijf van Vijf): score 4; 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie maar verdergaand dan de RVV: score tussen 2 en 4; 
 Beleid conform RVV: score 2; 
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 Beleid minder vergaand dan RVV (lagere leeftijdsgrenzen of minder strenge voedingscriteria): 
score tussen 0 en 2; 

 Geen beleid en geen informatie: score 0. 

Voor elk van de zes productgroepen - chips, chocolade, frisdrank, ijs, koekjes en suikergoed - is de 
top-tien voedingsmiddelenbedrijven geselecteerd op basis van hun geschat marktaandeel, dus 60 
in totaal. Daarnaast richt het onderzoek zich op de vijf grootste supermarktketens. De scores voor 
het beleid van elk geselecteerd bedrijf zijn gebaseerd op een analyse van het publiek beschikbare 
kindermarketingbeleid, de antwoorden van de bedrijven op een gestructureerde vragenlijst en op 
door bedrijven verstrekte interne beleidsdocumenten. De bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld 
om feedback te geven op de interpretatie van deze informatie.  

Respons 

Van de 60 geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven zijn er zes onderzocht voor twee of meer 
productgroepen, waardoor er in totaal 53 zijn aangeschreven met het verzoek om informatie. 
Uiteindelijk heeft hiervan een derde, ofwel 19, op geen enkele wijze medewerking verleend aan het 
onderzoek. Het grootste deel, namelijk 25, heeft de vragenlijst ingevuld en/of per e-mail of 
telefonisch informatie verstrekt. Slechts negen van de 53 onderzochte voedingsmiddelenbedrijven 
hebben een publiek beschikbaar kindermarketingbeleid opgesteld, waarvan er acht ook hebben 
gereageerd op de vragenlijst, en er één alleen op basis van het publieke beleid is beoordeeld. 

Van de vijf supermarktketens heeft er niet één een publiek beleid. Ze hebben wel allemaal 
meegewerkt aan het onderzoek. 

Resultaten 

Tabel 1 geeft weer hoeveel bedrijven bij elke standaard zijn ingedeeld. Daarbij is uitgegaan van alle 
scores voor de inhoud van het beleid die zijn gegeven aan de in totaal 60 
voedingsmiddelenbedrijven, inclusief de bedrijven die voor meerdere productgroepen zijn 
geselecteerd - omdat ze per productgroep ander beleid zouden kunnen hanteren -, en vijf 
supermarktketens.  

 Aantal bedrijven per standaard, gegroepeerd naar mediakanaal en eindscore 

Mediakanaal en eindscore 

 

    

To
ta

al
 

Alliantie  Alliantie -  RVV  RVV-  Geen 

Goed Welwillend Matig Onvoldoende Geen informatie 

Mediadragers specifiek gericht 
op kinderen 

28  2 9 4 22 65 

Mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen 

1 0 26 1 37 65 

Verpakking 17 20  1 2 25 65 

POS-materiaal 24 12 2 0 27 65 

Eindscore 1 35 0 8 21 65 



 Pagina | 3  

Voor wat betreft de verkregen eindscores is er geen enkel bedrijf waarvan het beleid volledig 
voldoet aan het standpunt van de Alliantie. Maar het voedingsmiddelenbedrijf met de hoogste 
score, Kettle Foods (4,0), hanteert als beleid om geen reclame te richten op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar, ook niet via de verpakking of POS-materiaal, en dat wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

Maar liefst 32 van de 58 bevraagde bedrijven hanteren een 
kindermarketingbeleid dat verder gaat dan de Reclamecode voor 

Voedingsmiddelen 

Voorts gaan 35 van de geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens in hun 
beleid verder dan de RVV. Vier bedrijven in deze categorie zijn voor meerdere productgroepen 
onderzocht (Mars, Unilever, PepsiCo en Verkade). Dit brengt het absolute aantal bedrijven dat in 
hun beleid verder gaat dan de RVV en minder ver dan de Alliantie op 31.  

Deze bedrijven hebben vooral stappen gezet door restricties te stellen aan het gebruik van de 
verpakking en POS-materiaal, zoals (gedeeltelijk) afzien van het gebruik van licensed of brand-
owned characters, of marketingactivaties gericht op kinderen. Opmerkelijk is dat 8 bedrijven (in 
absolute zin 7 bedrijven aangezien Ferrero in twee productgroepen is onderzocht) gemiddeld 
genomen minder ver gaan dan de richtlijnen van de RVV, doordat ze lagere leeftijdsgrenzen of 
minder vergaande voedingscriteria hanteren of niet voldoende informatie hebben verstrekt.  

Zoals gezegd hebben 19 bedrijven in het geheel geen informatie verstrekt over hun 
kindermarketingbeleid. Eén van die bedrijven, Mondelez, is geselecteerd in drie productgroepen, 
waardoor in totaal 21 van de 65 beoordelingen op score 0 blijven hangen.  

 Mediadragers specifiek gericht op kinderen 

Wat betreft het gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen gaan 27 van de 60 
geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven alsmede supermarktketen Aldi verder dan de RVV. 
Deze bedrijven hanteren als uitgangspunt om helemaal geen reclame gericht op kinderen van 0 
tot en met 12 jaar te maken. Het beleid van deze bedrijven wordt dan ook beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. Twee bedrijven sluiten reclame gericht op 
kinderen weliswaar niet geheel uit maar hanteren wel strengere voedingscriteria dan de RVV, 
zoals het Groene Vinkje (Albert Heijn).  

 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 

De verdeling van scores bij 'mediadragers niet specifiek gericht op kinderen' laat een heel 
ander beeld zien. Voor dit mediakanaal is er één bedrijf met beleid dat wordt gescoord als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. Kettle Foods houdt er in het beleid rekening 
mee dat er kinderen kunnen worden bereikt via bepaalde mediadragers en hanteert daarom als 
uitgangspunt dat er nooit reclame mag worden gemaakt die is gericht op kinderen.  

Bijna de helft van de bedrijven volgt de RVV (26 van de 65) en hanteert een bereiksdrempel van 
25% voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. En meer dan de helft heeft geen 
beleid of geen informatie verstrekt. 

 Verpakking 

Kindermarketing vindt ook plaats via de verpakking of POS-materiaal. Hier worden (ten tijde 
van het onderzoek) door de RVV geen restricties aan gesteld. Dit neemt niet weg dat de 
onderzochte bedrijven wel beperkingen hanteren aan het gebruik van de verpakking. Want 17 
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van de 60 voedingsmiddelenbedrijven maken geen gebruik van de verpakking om producten 
aantrekkelijk te maken voor kinderen.  

Nog eens 16 van de 60 voedingsmiddelenbedrijven sluiten het gebruik van de verpakking voor 
reclame gericht op kinderen niet uit maar stellen wel beperkingen aan het gebruik van licensed 
characters, brand-owned characters of marketingactivaties middels leeftijdsgrenzen en/of 
voedingscriteria. De meeste supermarktketens hebben beleid dat verder gaat dan de RVV en 
hanteren restricties voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal richting kinderen. 

 POS-materiaal 

Over het beleid voor POS-materiaal zeggen 23 van de 60 voedingsmiddelenbedrijven en één 
supermarktketen dat ze geen gebruik maken van POS-materiaal voor reclame gericht op 
kinderen. Daarnaast zijn er ook hier bedrijven (10 voedingsmiddelenbedrijven en 2 
supermarktketens) die het gebruik van POS-materiaal niet uitsluiten maar wel beperkingen 
hebben ingevoerd voor het gebruik van licensed characters, brand-owned characters of 
marketingactivaties. Ze gaan daarmee verder dan de RVV.  

Aanbevelingen 

De belangrijkste aanbevelingen die naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen konden worden 
opgesteld zijn:  

 Transparantie 

 Voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens dienen zich publiekelijk te verantwoorden 
over hun kindermarketingbeleid. Als er geen marketing gericht wordt op kinderen zou dat 
hierin duidelijk gemaakt moeten worden. 

 Voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens die actief zijn op de Nederlandse markt 
en deel uitmaken van een internationaal moederbedrijf zouden publiekelijk kenbaar moeten 
maken welke kindermarketingstandaarden voor de Nederlandse markt worden gehanteerd, 
zeker als het internationale beleid afwijkt van de richtlijnen in de RVV. 

 Monitoring 

 Bedrijven die de richtlijnen van de RVV niet volgen of niet correct lijken te interpreteren, 
omdat zij lagere leeftijdsgrenzen hanteren bij het gebruik van mediakanalen of omdat zij 
zich niet volledig houden aan de richtlijnen ten aanzien van sponsoring en marketing op 
scholen, zouden ter verantwoording geroepen moeten worden. 

 Er zou intensiever gemonitord moeten worden of bedrijven zich houden aan de richtlijnen 
van de RVV. Dat het beleid van een aantal bedrijven niet in lijn lijkt te zijn met de RVV, zoals 
uit dit onderzoek blijkt, is een indicatie dat dit ook in de praktijk het geval zou kunnen zijn. 

 Aanscherping regelgeving 

 Er zou scherpere en duidelijkere regelgeving moeten komen voor kindermarketing op/in 
mediadragers die niet specifiek zijn gericht op kinderen. Dit vraagt tevens om meer inzage 
in het bereik van kinderen van 0 tot en met 6 jaar. 

 Een meerderheid van bevraagde bedrijven loopt met het kindermarketingbeleid voor op de 
richtlijnen van de RVV. De landelijke regelgeving voor kindermarketing voor 
voedingsmiddelen zou daarom moeten worden aangescherpt. 
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Summary 
The Stop Unhealthy Food Marketing to Kids Coalition, active in The Netherlands, fights for the right 
of every child to grow up in a healthy environment. Therefore, the Coalition is committed to stop 
marketing of unhealthy food products directed towards children. The Coalition aims to achieve that 
a healthy diet is the norm for children, to help prevent overweight. Hence, kids marketing should 
only be used for products that meet the ‘Wheel of Five’ criteria for a healthy diet of the 
Netherlands Nutrition Centre. As a partner of the Coalition, the Dutch Heart Foundation has 
commissioned Profundo to assess whether the kids marketing policies of food companies and 
supermarket chains active in The Netherlands meet the standards of the Coalition. 

Methodology 

According to the Coalition, the marketing of food products to children under the age of 13 should 
only be allowed for products that meet the nutrition standards of the Netherlands Nutrition Centre. 
This applies to all forms of advertising and any marketing tool, including packaging and point-of-
sale (POS) material. For media not specifically targeting children, only advertisements for food 
products should be allowed in case less than 10% of the audience are children under 13. 

Within The Netherlands, the marketing of food and beverages is regulated by the Dutch 
Advertising Code for Food Products (RVV). According to the Coalition, the RVV guidelines do not 
go far enough. An important criticism is that within the RVV, kids marketing may still take place for 
products that do not meet the standards of the Netherlands Nutrition Centre, such as crisps, soft 
drinks, ice cream and biscuits. Advertising directed to the age group of 7 to 12 years can take place 
for products that meet the RVV nutritional standards. Furthermore, packaging and POS material (at 
the time of this research) are excluded from the RVV, which means that the food industry and 
supermarkets may use these as marketing channels directed to children, regardless of whether the 
products meet the RVV nutritional standards. According to the Coalition, the threshold of 25% 
applied by the RVV for marketing communications not specifically targeting children is too high. 

The aim of this research is to provide insight into which food companies and supermarket chains 
active in the Dutch market, take the lead or are lagging behind in their kids marketing policies for 
the marketing of unhealthy food products. In particular, the research evaluates which companies 
are following the Advertising Code for Food Products (RVV), have more far-reaching policies, or 
have policies in accordance with the views of the Coalition. 

To compare the content and scope of the marketing policies, a scoring model has been developed, 
based on indicators that follow from the RVV guidelines and the views of the Coalition: 

 The use of media channels specifically targeting children; 
 The use of media channels not specifically targeting children; 
 The use of packaging material; and 
 The use of point-of-sale material. 

Based on the average scoring for each of the four types of marketing communications, the 
assessment of the food companies and supermarket chains is broken down in five categories:  

 Policy in accordance with the views of the Coalition (advertising aimed at children under the 
age of 13, only for food products that meet the ‘Wheel of Five’ criteria): score 4.0;  

 Policy less far-reaching as the Coalition but more far-reaching than the RVV: score 2.1 - 3.9;  
 Policy in line with the RVV: score 2.0; 
 Policy less far-reaching than the RVV: score 0.1-1.9; 
 No policy and no information: score 0.0. 
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For each of the six selected product groups - biscuits, candies, chocolates, crisps, ice-cream and 
soft drinks - the top ten food companies were selected on the basis of their estimated market 
share, 60 companies in total. In addition, the research also includes the five largest supermarket 
chains. The scores for the policies of each selected company are based on an analysis of the 
publicly available kids marketing policy, the companies' responses to a questionnaire and on 
internal policy documents shared by the companies. The companies were given the opportunity to 
give feedback on how the researchers have interpreted this information. 

Response 

Out of a total of 60 selected food companies, six were selected for two or more product groups, 
which means that the questionnaires have been sent to in total 53 companies. One third of these 
companies (19), did not participate in the research. 25 companies completed the questionnaire or 
provided information by e-mail or telephone. Only nine out of 53 food companies have developed 
a publicly available kids marketing policy, of which eight companies also responded to the 
questionnaire. Not any of the five supermarket chains has a public kids marketing policy. They have 
all participated in the research. 

Results 

Tabel 2 shows a break-down of the number of companies that fall in each of the five assessment 
categories. This is based on the scores given to a total of 60 food companies, regardless of the fact 
that some companies have been selected for several product groups - because they may use 
different policies per product group - and five supermarket chains. 

 Number of companies per assessment category, media channel and total score 

Media channel and total score 

 
    

To
ta

l Coalition Coalition -  RVV  RVV-  No  

Good Ample Moderate Insufficient No information 

Media channels specifically 
targeting children 

28  2 9 4 22 65 

Media channels not specifically 
targeting children 

1 0 26 1 37 65 

Packaging 17 20  1 2 25 65 

POS-material 24 12 2 0 27 65 

Total score 1 35 0 8 21 65 
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The food company with the highest score, Kettle Foods (4.0), does not use advertising targeting 
children under 13, including packaging and POS material, and that is considered equivalent to the 
position of the Coalition.  

No less than 32 out of 58 selected companies have a kids marketing policy 
that goes beyond the Dutch Advertising Code for Food Products 

Furthermore, 35 of the selected food companies and supermarket chains have a kids marketing 
policy that is more far-reaching than the RVV. Four companies in this category were selected for 
several product groups (Mars, PepsiCo, Unilever, and Verkade). This means that the absolute 
number of companies with policies that go beyond the RVV guidelines and less far than the 
Coalition is 31. 

More in particular, these companies impose restrictions on the use of packaging and POS material, 
such as (partially) refraining from using licensed or brand-owned characters, or marketing 
activations aimed at children. It is noteworthy that eight companies (in absolute terms seven 
companies since Ferrero was selected for two product groups), on average, do not fully comply 
with the RVV guidelines because they use lower age limits or less stringent nutritional criteria or 
have not provided sufficient information. 

As previously mentioned, 19 companies did not provide any information about their kids marketing 
policy. One of these companies, Mondelez, was selected in three product groups, which means that 
21 out of 65 ratings amount to a zero score. 

 Media channels specifically targeting children 

With regard to the use of media channels specifically targeting children, 27 out of 60 selected 
food companies and the supermarket chain Aldi have policies more far-reaching than the RVV. 
These companies do not use advertising targeting children from 0 to 12 years. The policy of 
these companies is therefore considered to be equivalent to the position of the Coalition. Two 
companies do not completely exclude advertising targeting children, but apply stricter 
nutritional criteria than the RVV, such as the ‘Groene Vinkje’i (Albert Heijn). 

 Media channels not specifically targeting children 

The distribution of scores in 'media channels not specifically targeting children' shows a 
completely different picture. Only one company, Kettle Foods, has a policy that can be 
considered equivalent to the position of the Coalition. The company restricts any advertising to 
children under 13, and uses a 0% threshold. 

Nearly half of the companies (26 out of 65) follow the RVV guidelines and apply a 25% 
threshold for media channels not specifically targeting children. More than half of the 
companies have no policy or did not provide information. 

 Packaging 

The RVV does not impose restrictions (at the time of this research) on the use of packaging or 
POS material for marketing communications to children. Nevertheless, the results show that 17 
out of the total 60 food companies do not use the packaging to attract children. 

                                                 

 

i The Dutch equivalent of the ‘Choices Programme’. 
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Another 16 out of 60 food companies do not rule out the use of packaging targeting children, 
but impose restrictions (age limits or nutritional standards) on the use of licensed characters, 
brand-owned characters or marketing activitations. Most supermarket chains have policies that 
go beyond the RVV and apply restrictions on the use of packaging targeting children. 

 POS material 

23 out of in total 60 food companies and one supermarket chain indicated that they do not use 
POS material targeting children. In addition, ten food companies and two supermarket chains 
do not exclude the use of POS material, but apply restrictions on the use of licensed characters, 
brand-owned characters or marketing activations, and as such their policies go beyond the 
RVV.  

Recommendations 

Based on the research findings and conclusions, the following recommendations are made: 

 Transparency 

 Food companies and supermarket chains should publicly disclose their kids marketing 
policy. If they do not use marketing communications targeting children, this should be 
made clear. 

 Food companies and supermarket chains that are active in the Dutch market and are 
subsidiaries of an international parent company, should publicly state which kids marketing 
standards are used for the Dutch market, especially if the international policy deviates from 
the RVV guidelines. 

 Monitoring 

 Companies that do not meet the RVV guidelines or do not seem to interpret them correctly, 
either because they use lower age limits when using media channels or because they do not 
fully comply with the guidelines regarding sponsoring and marketing at schools, should be 
called to account. 

 Intensive monitoring is needed to check whether companies comply with the RVV 
guidelines. Since this research shows that the kids marketing policies of a number of 
companies do not seem to be in line with the RVV, this could be an indication that the 
marketing practices of these companies are also not in line with the RVV guidelines. 

 Tightening regulations 

 There should be stricter regulations for the marketing of food products on media channels 
not specifically targeting children. This also requires more attention for the age group of 
children from 0 to 6 years. 

 The research shows that a majority of the selected companies have kids marketing policies 
that go beyond the RVV guidelines. Therefore, the Dutch regulation on kids marketing of 
food products should be tightened up.  
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Inleiding  
De Hartstichting vindt dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezonde omgeving. 
Een omgeving waarin gezonde voeding wordt aangeboden. Kinderen die gezond eten hebben 
later minder kans op hart- en vaatziekten. De marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht 
op kinderen (kindermarketing) is één van de belangrijke factoren voor het ontstaan van een 
ongezond voedingspatroon en overgewicht.  

De Hartstichting is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding (hierna: 
Alliantie), een actief samenwerkingsverband dat de strijd aangaat tegen op kinderen gerichte 
marketing van ongezonde voedingsmiddelen. De Alliantie is in 2017 uitgegroeid tot 18 partners; 
wetenschappers, maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties en gemeenten. 

Bedrijven wekken graag de indruk dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen op het 
gebied van kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. De Alliantie vraagt zich af welke 
bedrijven daadwerkelijk een beleid hebben geformuleerd overeenkomstig de maatstaven van de 
Alliantie. Daarom heeft de Hartstichting aan onderzoeks- en adviesbureau Profundo opdracht 
gegeven om onderzoek te doen naar het kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenbedrijven 
en supermarktketens die actief zijn op de Nederlandse markt. Het onderzoek richt zich op 
productgroepen die niet passen in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum:  

 Chips 
 Chocolade 
 Frisdrank 
 IJs 
 Koekjes 
 Suikergoed 

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke voedingsmiddelenbedrijven 
koplopers en achterblijvers zijn wat betreft beleid ten aanzien van kindermarketing van ongezonde 
voedingsmiddelen. Centraal staat hierbij de vraag welke bedrijven de Reclamecode voor 
Voedingsmiddelen (RVV) volgen, welke bedrijven een stap verdergaan en welke bedrijven een 
beleid hebben dat overeenkomt met de standpunten van de Alliantie.  

Het onderzoek beperkt zich daarbij overigens tot de beoordeling van het beleid op papier. Er is 
niet getoetst in hoeverre bedrijven hun kindermarketingbeleid in de praktijk brengen. Aangezien 
het opstellen en formuleren de eerste stap is voordat eventuele voornemens gerealiseerd kunnen 
worden, is het goed een overzicht te hebben hoe dergelijk beleid, als het er al is, is opgesteld en 
welke richtlijnen daarin worden gevolgd. 
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Hoofdstuk 1 Verantwoording en methode van onderzoek 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen onder de 13 jaar overgewicht.1 Het is belangrijk dat voor 
kinderen een gezond voedingspatroon de norm is. Om zo bij te dragen aan het voorkomen van 
overgewicht bij kinderen en daarmee het ontstaan van psychische problemen en lichamelijke 
aandoeningen en chronische ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, of kanker (op 
latere leeftijd). 

Marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen beïnvloedt hun kennis over 
voeding, hun voedingsvoorkeuren, koopgedrag en consumptiegedrag. Kinderen die veel reclame 
zien, vragen hun ouders vaker om de geadverteerde producten. Ook vinden kinderen 
voedingsmiddelen met kinderidolen op de verpakking aantrekkelijker en lekkerder, wat vaker te 
vinden is op verpakkingen van ongezonde voedingsmiddelen. Daardoor zullen kinderen deze 
producten graag willen kopen en vaker eten dan gezonde voeding. Marketing gericht op kinderen 
draagt daarmee bij aan overgewicht bij kinderen.2 

Uit onderzoek blijkt dat marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen voornamelijk 
voedingsmiddelen betreft die geen positief effect hebben op de gezondheid, zoals 
voedingsmiddelen met veel suikers en/of vetten. Het gaat hier om 94% van de 
voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen op televisie. Van alle productverpakkingen met een 
verkoopstrategie gericht op kinderen, is bijna 90% voor een product dat niet goed past in een 
gezond voedingspatroon.3 

Marketingmethodes gericht op kinderen zijn zeer divers. Er wordt gebruik gemaakt van onder 
andere televisie, radio, tijdschriften, bioscoop, online, apps, sponsoring, productplaatsing, 
kidsclubs, verpakking, point-of-salemateriaal, kinderidolen, animatiefiguren, winacties, spaaracties, 
prijsvragen, spelletjes, raadsels, moppen, wedstrijden. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
communicatie via sociale media (’virale marketing’).4 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het project is een vergelijkend onderzoek naar het kindermarketingbeleid van 
voedingsmiddelenbedrijven actief op de Nederlandse markt voor de volgende productgroepen: 

 Chips 
 Chocolade  
 Frisdrank  
 IJs 
 Koekjes 
 Suikergoed  

Daarnaast wordt het kindermarketingbeleid van de top vijf supermarktketens in Nederland (op 
basis van marktaandeel) vergeleken. 

De Alliantie stelt zich op het standpunt dat er alleen reclame gericht op kinderen mag worden 
gemaakt voor voedingsmiddelen die voldoen aan de criteria voor gezonde voeding die zijn 
opgesteld door het Voedingscentrum en bekend staat als de Schijf van Vijf. De geselecteerde 
productgroepen voldoen niet aan die criteria.  
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Volgens de Nederlandse Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) mag wel reclame worden 
gemaakt voor deze productgroepen. De Alliantie vindt dat de RVV niet ver genoeg gaat en is 
daarom geïnteresseerd in de vraag welke voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten een 
kindermarketingbeleid hebben dat verdergaat dan de RVV en meer gelijk is aan het standpunt van 
de Alliantie. Ook wil de Alliantie weten of supermarktketens en voedingsmiddelenbedrijven 
onderscheid maken in hun kindermarketingbeleid naar merk en productgroep. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt inzichtelijk gemaakt welke 
voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens voorlopers, middenmoters en achterblijvers zijn 
wat betreft kindermarketingbeleid. De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd door 
de Hartstichting als partner van de Alliantie. 

1.3 Onderzoeksgroep  

De Hartstichting heeft aan stichting Questionmark de opdracht gegeven om voor ieder van de zes 
geselecteerde productgroepen een merkenlijst aan te leveren. De database van Questionmark 
bevat meer dan 90% van het assortiment in de webshops van de grote Nederlandse supermarkten. 
Dit is gebaseerd op de cijfers (2016) over marktaandelen voedingsmiddelen van 
marktonderzoeksbureau Nielsen. Questionmark heeft deze lijst in september 2017 aangeleverd. De 
merkenlijst is gerangschikt op basis van het aantal productvarianten binnen een merk. 
Bijvoorbeeld, als een frisdrank de varianten 200 ml, 330 ml, 500 ml, 1 liter en 1,5 liter kent, dan 
tellen deze ieder apart mee. Zo wordt een beeld verkregen van de aanwezigheid van een merk in 
een supermarkt.  

De merken met de meeste productvarianten staan bovenaan en de merken met de minste 
productvarianten staan onderaan de ranglijst. De merken zijn gekoppeld aan de bedrijven die de 
geselecteerde merken aanbieden. De eerste 10 bedrijven bovenaan de ranglijst zijn benaderd voor 
dit onderzoek. Voor dit onderzoek waren geen marktaandeelcijfers beschikbaar. Het marktaandeel 
is geschat door gebruik te maken van de database van Questionmark. 

Voor een overzicht van de geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven zie Tabel 3.  
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 Onderzoeksgroep voedingsmiddelenbedrijven per productgroep gerangschikt 
naar geschat marktaandeel 

No Chips Chocolade Frisdrank IJs Koekjes Suikergoed 

1. PepsiCo Mondelez Coca-Cola 
Nederland  

Unilever Koninklijke 
Peijnenburg  

Haribo 

2. Roger & Roger Tony's 
Chocolonely 

Unilever General Mills Koninklijke Verkade Perfetti van 
Melle 

3. Kellogg 
Company 

Mars  Kraft Heinz 
Company 

Tonitto 1939 Mondelez Cloetta 
Holland  

4. Intersnack 
Nederland 

Nestlé Riedelii Professor 
Grunschnabel  

Bolletje 
Broodspecialiteiten 

Katja Fassin  

5. FZ Organic 
Food 

Koninklijke 
Verkade  

Spa 
monopole 

Mars Nutrition & Santé Corn Candies  

6. Yellow Chips Ferrero Refresco 
Gerber Group 

Belgian Icecream 
Group 

Banketgroep Pervasco 

7. De 
Pauliggroep 

EcoFinia Vrumona  Mondelez De Smaakspecialist Concorp 

8. Kettle Foods Lindt & 
Sprüngli 

PepsiCo Frio Food  Bill's Natuurbakkerij Astra Sweets 

9. Do-It Alfred Ritter  United Soft 
Drinks  

Van Gils Hellema-Hallum  Elvee 

10. Hoeksche 
Hoeve  

Bonvita  Rivella Copar  Damhert Nutrition  Ferrero 

De tabel omvat 60 bedrijven. Er zijn echter 53 voedingsmiddelenbedrijven aangeschreven voor het 
onderzoek doordat een aantal bedrijven is geselecteerd voor twee of meer productgroepen:  

 Ferrero (chocolade en suikergoed);  
 Koninklijke Verkade (chocolade en koekjes)  
 Mars (ijs en chocolade);  
 Mondelez (ijs, koekjes en chocolade);  
 PepsiCo (chips en frisdrank); en  
 Unilever (frisdrank en ijs). 

De geselecteerde supermarktketens vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan driekwart van de 
Nederlandse markt, zie Tabel 4.  

  

                                                 

 
ii  Riedel is in augustus 2017 door FrieslandCampina verkocht aan Standard Investment. Dit is de reden waarom Riedel 

en niet het (voormalige) moederbedrijf FrieslandCampina is opgenomen in de lijst van voedingsmiddelenbedrijven. 
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 Marktaandeel geselecteerde supermarkten 

Supermarkt Marktaandeel5 

Albert Heijn 35,0% 

Jumbo 18,4% 

Lidl 10,3% 

Aldi 7,0% 

Plus 6,2% 

Totaal 77,1% 

1.4 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van desk research. Dataverzameling en analyse 
is gedaan op basis van: 

 Publiek beschikbare bronnen over kindermarketingbeleid op de websites van de geselecteerde 
voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens; 

 antwoorden op vragen in een vragenlijst die is uitgestuurd naar voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarktketens; en  

 op verzoek beschikbaar gestelde aanvullende informatie over het interne beleid op het gebied 
van kindermarketing.  

Op basis van de dataverzameling en analyse is het beleid van de geselecteerde voedingsmiddelen-
bedrijven vergeleken op productgroep- en op bedrijfsniveau. Het kindermarketingbeleid van de 
top vijf supermarktketens is vergeleken op bedrijfsniveau. 

Het onderzoek naar het kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarktketens heeft de volgende activiteiten doorlopen: 

1. Opstellen scoremodel 

Profundo heeft in overleg met de Hartstichting een scoremodel opgesteld voor het beoordelen 
van het kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens.  

2. Onderzoek op basis van het publiek beschikbare beleid van voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarktketens 

Het onderzoek is gestart met een analyse van publiek beschikbare bronnen. Voor internationale 
bedrijven is zowel het (Engelstalige) groepsbeleid als het beleid van de Nederlandse 
dochtermaatschappij beoordeeld, en het beleid op productgroep/merkniveau. Eventuele 
tegenstrijdigheden in het beleid zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. 

3. Onderzoek aan de hand van een vragenlijst en op basis van beschikbaar gesteld intern beleid 
van voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens 

Vervolgens is een vragenlijst naar de geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven en 
supermarktketens gestuurd. Deze bedrijven zijn verzocht de vragen te beantwoorden en zo 
mogelijk te ondersteunen met interne documenten. Bij non-respons is twee keer een reminder 
gestuurd, één keer per e-mail en één keer telefonisch. De vragenlijst is ook gestuurd naar 
bedrijven met publiek toegankelijk beleid met het verzoek om aanvullende informatie te 
verstrekken. Ook hier geldt dat bij non-respons twee keer een reminder is gestuurd.  
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4. Feedback voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens  

Voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens hebben voor publicatie de gelegenheid 
gekregen om feedback te geven op de resultaten van het onderzoek. De feedback beperkt zich 
tot inzage in de resultaten van het eigen bedrijf, niet in die van andere 
voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens, en tot feitelijke onjuistheden in de resultaten, 
niet op de gebruikte methode en scores.  

5. Vaststelling scores en schrijven onderzoeksrapport 
Aan de hand van de definitieve onderzoeksresultaten is een onderzoeksrapport opgesteld.  

1.5 Standaarden en standpunten 

De indicatoren die worden gehanteerd voor een vergelijking van het beleid van supermarktketens 
en voedingsmiddelenbedrijven zijn ontleend aan de EU Pledge, RVV, UNESDA, het ‘Vinkje’ 
(Stichting Ik Kies Bewust), WHO Europa en de standpunten van de Alliantie. 

1.5.1 EU Pledge 

De EU Pledge is gelanceerd in december 2007 door voedingsmiddelenbedrijven actief in de 
Europese Unie, met als doel om de marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 
12 jaar te beperken. De EU Pledge bestaat uit de volgende onderdelen:6 

 Geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 12 jaar (tot en met 11 jaar), 
via mediadragers als tv, bioscoop, print en internet, met uitzondering van producten die 
voldoen aan ‘best-in-class’ voedingscriteria;  

 Geen reclame voor voedingsmiddelen indien meer dan 35% van het publiek bestaat uit 
kinderen onder de 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan ‘best-in-class’ 
voedingscriteria;  

 Geen marketingcommunicatie gericht op voedingsmiddelen in het primair onderwijs, met 
uitzondering van communicatie over voeding ten behoeve van educatieve doeleinden, in 
overeenstemming met de schoolleiding. 

Tabel 5 geeft een overzicht welke van de voor dit onderzoek geselecteerde 
voedingsmiddelenbedrijven lid zijn van de EU Pledge. 

 Geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven lid van EU Pledgeiii 

Chips Chocolade Frisdrank IJs Koekjes Suikergoed 

Intersnack Nederland Ferrero Coca-Cola Nederland  General Mills Mondelez Ferrero 

Kellogg Company Mars PepsiCo Mars   

PepsiCo Mondelez Unilever Mondelez   

 Nestlé  Unilever   

Bron: EU Pledge (n.d.), “Our Members”, online: http://www.eu-pledge.eu/content/our-members, gezien in december 2017. [Engels] 

                                                 

 
iii  In volgorde van geschat marktaandeel voor de Nederlandse markt. FrieslandCampina, (voormalig) moederbedrijf van 

Riedel is ook lid van de EU Pledge. Riedel is in augustus 2017 door FrieslandCampina verkocht aan Standard 
Investment. Dit is de reden waarom Riedel en Friesland Campina in dit overzicht buiten beschouwing zijn gelaten.  
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1.5.2 Reclamecode voor Voedingsmiddelen 

In Nederland komt regelgeving omtrent reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 
stand via zelfregulering, waaronder de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) en de Kinder- 
en Jeugdreclamecode (KJC). De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is 
penvoerder van de RVV. Een bijzondere reclamecode zoals de RVV treedt pas in werking nadat die 
is aangenomen door het bestuur van Stichting Reclame Code (SRC). De SRC nam in december 2014 
een positief besluit over de herziene RVV. Dit was echter geen unaniem besluit. De 
Consumentenbond is lid van het bestuur van de SRC en partner van de Alliantie en onderschrijft de 
RVV zoals ingegaan op 1 januari 2015 niet.7  

De RVV is van toepassing op alle specifiek voor de Nederlandse markt bestemde reclame-uitingen 
voor voedingsmiddelen. De RVV sluit reclame-uitingen voor voedingsmiddelen gericht op kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar uit, wat betekent dat:8  

 “Geen reclame voor voedingsmiddelen wordt geuit in/op mediadragers welke zich volgens het 
algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek specifiek richten op kinderen tot en 
met 12 jaar;  

 Op/in mediadragers die zich niet specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar reclame voor 
voedingsmiddelen alleen kan worden geuit wanneer zich volgens het algemeen in de markt 
geaccepteerde bereiksonderzoek het publiek waarvoor de reclame is bestemd voor minder dan 
25% bestaat uit kinderen tot en met 12 jaar.” 

Er worden diverse uitzonderingen gemaakt:9  

 Reclame voor voedingsmiddelen die tot stand gekomen is in samenwerking met de overheid 
en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging 
gericht op kinderen tot en met 12 jaar is toegestaan; 

 Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar die voldoen aan 
de voedingscriteria zoals opgenomen als bijlage bij de RVV is toegestaan;  

 Reclame op de verpakking van voedingsmiddelen en point-of-sale-materiaal is toegestaan.  

Tabel 6 geeft een overzicht van de voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven die lid zijn van de 
FNLI, penvoerder van de RVV. Er is bij de beoordeling niet vanuit gegaan dat FNLI-leden 
zondermeer de RVV volgen. Ook van FNLI-leden wordt verwacht dat zij dat onderbouwen door 
publiek beleid of door beantwoording van de vragenlijst.  

 Geselecteerde bedrijven die lid zijn van FNLI 

Chips Chocolade Frisdrank IJs Koekjes Suikergoed 

Intersnack 
Nederland 

Ferrero Coca-Cola 
Nederland  

Copar Bolletje 
Broodspecialiteiten 

Astra Sweets 

Kellogg’s 
Nederland 

Koninklijke 
Verkade 

PepsiCo Mars Hellema-Hallum Cloetta Holland 

PepsiCo Mars  Spa monopole Mondelez Koninklijke 
Peijnenburg  

Concorp 

Roger & Roger Mondelez Unilever Unilever Koninklijke Verkade Ferrero 

 Nestlé United Soft 
Drinks 

 Mondelez Haribo 

  Vrumona   Katja Fassin 
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Chips Chocolade Frisdrank IJs Koekjes Suikergoed 

     Perfetti van Melle 

     Pervasco 

Bron: FNLI (n.d.), “Leden”, online:www.fnli.nl/over-de-fnli/leden/, gezien in januari 2018. 

Hoewel het onderwerp in de beoordeling niet aan bod zal komen is het goed te melden dat de 
RVV ook richtlijnen bevat voor reclame op scholen en opvang voor kinderen. Volgens de RVV is het 
tevens “verboden op verblijven en opvang (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse 
opvang) voor kinderen en op scholen voor primair onderwijs reclame te maken voor een 
voedingsmiddel. Hiervan wordt uitgezonderd een voorlichtende reclamecampagne die plaats vindt 
met instemming van de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, 
gezondheid en/of beweging.”  

Ook op scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen promotionele acties worden gehouden die 
uitsluitend tot doel hebben de leerlingen aan te zetten tot overmatig gebruik van het aangeprezen 
voedingsmiddel. Ook dienen op scholen voor voortgezet onderwijs uitsluitend reguliere 
verpakkingseenheden van een voedingsmiddel aangeprezen en te koop aangeboden te worden.10 

1.5.3 UNESDA 

UNESDA, Soft Drinks Europe, is de branchorganisatie van frisdrankbedrijven die actief zijn op de 
Europese markt. UNESDA vindt dat ouders en verzorgers in staat moeten worden gesteld om de 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen wat hun kinderen eten en drinken. Daarom voert UNESDA, 
en daarmee haar leden, als beleid dat er geen reclame wordt gemaakt voor frisdrank in/op 
mediadragers (bioscoop, print, tv, websites, et cetera) gericht op kinderen van 0 tot en met 11 jaar. 
In/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen mag geen reclame voor frisdrank worden 
gemaakt indien 35% of meer van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 11 jaar.11 

De volgende drie voor dit onderzoek geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven zijn lid van 
UNESDA:12 

 The Coca-Cola Company (waaronder Coca-Cola Nederland);  
 PepsiCo; 
 Refresco Gerber Group. 

Ook de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is lid van UNESDA. Dat 
betekent echter niet automatisch dat de overige FWS-leden (Riedel, Spadel Nederland (Spa 
monopole), United Soft Drinks en Vrumona) ook lid zijn van UNESDA.13 

1.5.4 WHO Europa 

Het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health 
Organisation, WHO) heeft met het oog op kindermarketing een ‘nutriëntenprofiel’ opgesteld. Dit 
om overheden te helpen voedingscriteria te ontwikkelen die tot doel hebben om de (impact van) 
kindermarketing van voedingsmiddelen hoog in verzadigd vet, transvet, vrije suikers en zout terug 
te dringen. Het WHO Regionaal Bureau voor Europa geeft aan dat indien er door beleidsmakers 
gekozen wordt voor een leeftijdsgrens, de kwetsbaarheid van zowel adolescenten als jongere 
kinderen in acht genomen moet worden.14 
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1.5.5 Stichting Ik Kies Bewust 

Stichting Ik Kies Bewust (IKB) is houdster van het ‘Groene’ en ‘Blauwe’ Vinkje. De voedingscriteria 
van het Vinkje wijzen op de betere keuze binnen een productgroep. Het Vinkje met de blauwe 
cirkel (Blauwe Vinkje) betreft producten die niet tot de basisvoeding behoren en die ‘geen 
substantiële bijdrage aan de voorziening van essentiële nutriënten’ leveren. Tot deze 
productgroepen behoren soepen, sauzen, tussendoortjes, dranken en vruchtensappen, en 
broodbeleg. Het Vinkje met de groene cirkel (Groene Vinkje) is terug te vinden op gezondere 
basisproducten, zoals groente en fruit, vlees en vis, en zuivelproducten.iv Deze bevatten belangrijke 
voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt.15 

In 2016 is door het bestuur van Stichting IKB besloten om geen kindermarketing meer toe te staan 
op producten met het Blauwe Vinkje. Kindermarketing is wel toegestaan voor producten met het 
Groene Vinkje. Door Stichting IKB wordt onder kindermarketing verstaan het toevoegen van 
teksten of afbeeldingen zoals idolen/stripfiguren en/of animatiefiguren (ofwel licensed characters 
en brand-owned characters) met het doel de mind-set van kinderen van 12 jaar en jonger te 
beïnvloeden. De regels gelden voor marketing in brede zin, waaronder het gebruik van point-of-
sale-materiaal en de verpakking.16 

Los van het besluit van Stichting IKB, zijn er bedrijven die de criteria van het Groene Vinkje 
gebruiken als voedingscriteria voor hun kindermarketingbeleid.  

1.5.6 Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding  

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, een samenwerkingsverband van 18 
partners (status 2017), komt op voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde 
omgeving. Het sluit zich hiermee aan bij het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 
De Alliantie formuleert dit als volgt: “Wij willen dat voor kinderen een gezond voedingspatroon de 
norm is. Om zo bij te dragen aan het voorkomen van gewrichts- of psychische problemen, 
diabetes, hart- en vaatziekten, of kanker (op latere leeftijd).” 17 De marketing van ongezonde 
voedingsmiddelen gericht op kinderen is één van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van 
een ongezond voedingspatroon en overgewicht bij kinderen. De Alliantie gaat daarom de strijd aan 
tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.  

De Alliantie hanteert daarbij als standpunt dat marketing van voedingsmiddelen gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen is toegestaan voor gezonde voedingsmiddelen. Dit zijn de 
voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. Er zijn ook wetenschappelijke aanwijzingen 
dat een leeftijdsgrens van 16 jaar of hoger vanuit gezondheidsoogpunt beter zou zijn. De Alliantie 
gaat dan ook verder onderzoeken of de leeftijdsgrens voor marketing gericht op kinderen in 
Nederland omhoog moet naar 16 jaar.18 

                                                 

 
iv  Groenten en fruit; koolhydraatbronnen; vlees, vis, gevogelte, eieren, vleesvervangers; zuivelproducten; water; oliën, 

vetten inclusief smeerbare vetten; samengestelde maaltijden en salades. 
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Verder vindt de Alliantie dat bij de regelgeving voor kindermarketing dezelfde definitie van 
reclame dient te worden gehanteerd als de algemene Nederlandse Reclame Code (NRC): “Vormen 
van reclame zijn onder meer: telewinkelen, telemarketing, sponsoring, productplaatsing, 
verpakking, etiketten, direct marketing en buzz marketing.”19 Dat betekent dat bijvoorbeeld ook 
voor verpakkingen en point-of-sale-materialen, die in artikel 1 van de NRC staan, restricties zouden 
moeten worden opgenomen in de regelgeving over kindermarketing van voedingsmiddelen.  

Volgens de Alliantie kan op/in mediadragers die zich niet specifiek richten op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar ten slotte alleen reclame voor voedingsmiddelen worden geuit wanneer volgens het 
algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek het publiek waarvoor de reclame is 
bestemd voor minder dan 10% bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

De Alliantie vindt de huidige RVV dan ook niet ver genoeg gaan. Het belangrijkste kritiekpunt van 
de Alliantie is dat er binnen de RVV nog steeds kindermarketing mag plaatsvinden voor producten 
die geen deel uitmaken van de Schijf van Vijf. Doordat de verpakking en point-of-salemateriaal zijn 
uitgesloten van de RVV, mag er via deze mediadragers kindermarketing plaatsvinden voor álle 
voedingsmiddelen ongeacht of deze voldoen aan de voedingscriteria van de RVV.20 Ook vindt de 
Alliantie de bereiksdrempel van 25% die gehanteerd wordt voor mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen te hoog. 

1.5.7 Indicatoren 

Uit de richtlijnen van de RVV, WHO Europa, Stichting Ik Kies Bewust en het standpunt van de 
Alliantie zijn indicatoren af te leiden waarmee het kindermarketingbeleid van supermarkten en 
voedingsmiddelenbedrijven beoordeeld en vergeleken kan worden voor de volgende 
marketingkanalen: 

 Mediadragers specifiek gericht op kinderen; 
 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen; 
 Verpakkingen; 
 Point-of-sale-materiaal. 

Het onderzoek verwacht verschillen te observeren tussen bedrijven op de volgende indicatoren:  

 Leeftijdsgrenzen 

Wat betreft de door bedrijven gehanteerde leeftijdsgrenzen gelden de leeftijdsgrenzen van de 
RVV als uitgangspunt voor de beoordeling. Volgens de RVV is in principe geen reclame 
toegestaan die is gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor mediadragers specifiek 
gericht op kinderen geldt de uitzondering dat reclame gericht op kinderen van 7 tot en met 12 
jaar is toegestaan mits aan de RVV-voedingscriteria wordt voldaan. Indien bedrijven lagere 
leeftijdsgrenzen hanteren dan de RVV wordt dit als kwalitatief lager gewaardeerd. 
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 Voedingscriteria 

Wat betreft de door bedrijven gehanteerde voedingscriteria geldt de volgende hiërarchische 
ordening als uitgangspunt voor de beoordeling:21 

1. Schijf van Vijf 

De samenstelling van de Schijf van Vijf is gebaseerd op de richtijnen van de 
Gezondheidsraad. Volgens het Voedingscentrum passen in de Schijf van Vijf “alleen 
productgroepen die een gunstig effect hebben op de gezondheid, en/of productgroepen 
die een bijdrage leveren aan de voorziening van essentiële voedingsstoffen.” “Individuele 
producten in deze productgroepen mogen niet teveel verzadigd vet, suiker, natrium, of 
transvet, of juist te weinig voedingsvezel bevatten. Voor deze voedingsstoffen zijn criteria 
opgesteld in gram per 100 gram product. Voor natrium, suiker en transvet is dit vaak ‘niet 
toegevoegd’ of gesteld op een niveau dat van nature voorkomt in de producten, of wat 
minimaal nodig is voor het productieproces (zout in brood, of kaas).”22 

2. WHO Europa en Stichting Ik Kies Bewust 

Volgens het Voedingscentrum zijn er verschillen tussen de voedingscriteria van de RVV en 
de WHO. Het gaat meestal om verschillen in het natriumgehalte (zout) en de toegevoegde 
of totale hoeveelheid suiker. In sommige categorieën gaat het om grote verschillen, 
bijvoorbeeld het toegestane natriumgehalte (zout) voor aardappelchips: bij de RVV gelijk 
aan of minder dan 670 mg/100 g en bij de WHO gelijk aan of minder dan ≤ 40 mg/100 g.23 
Aangezien de voedingscriteria van WHO Europe in de meeste gevallen strikter zijn dan die 
van de RVV, worden deze in dit onderzoek hoger gewaardeerd dan de RVV-
voedingscriteria. 

De voedingscriteria van het Groene Vinkje van Stichting Ik Kies Bewust zijn criteria voor een 
gezondere keuze binnen een productgroep uit de categorie basisproducten (zoals groente 
en fruit, vlees en vis, en zuivelproducten). Voedingsmiddelen die voldoen aan de 
voedingscriteria van het Groene Vinkje bevatten essentiële voedingsstoffen die een 
positieve of neutrale bijdrage leveren aan de gezondheid en die het lichaam dagelijks nodig 
heeft. 

3. RVV en EU Pledge 

Volgens het Voedingscentrum zijn er wat betreft voedingscriteria geen zwaarwegende 
verschillen tussen de criteria van de RVV en de EU Pledge. Verschillend is wel dat er in de 
EU Pledge geen criteria zijn opgesteld voor zoet broodbeleg en non-alcoholische dranken. 
Verder is er een kleine discrepantie tussen enkele voedingscriteria die gevolgen hebben 
voor welke producten wel of geen reclame gemaakt mag worden. In de EU Pledge is 
bijvoorbeeld aangegeven dat de hoeveelheid zuivel in het eindproduct 50% moet bedragen 
terwijl de RVV een hoeveelheid van 40% hanteert. Andere discrepanties hebben volgens het 
Voedingscentrum te maken met onzorgvuldigheden in de tabellen.24  

Volgens het Voedingscentrum zijn de voedingskundige criteria van de RVV met name 
opgesteld voor bewerkte producten, die meestal niet passen in de Schijf van Vijf. Volgens 
de Gezondheidsraad leveren deze voedingsmiddelen geen bijdrage aan de vermindering 
van gezondheidsrisico’s. Tevens bevatten deze producten vaak meer zout, suiker en 
verzadigd vet en minder essentiële voedingsstoffen dan producten die wel in de Schijf van 
Vijf passen.25 
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 Bereikscijfers 

Voor de beoordeling van de bereikcijfers die door bedrijven worden gehanteerd om te bepalen 
of er wel of geen reclame voor voedingsmiddelen mag worden gemaakt in/op mediadragers 
die niet specifiek gericht zijn op kinderen, worden zogenaamde ‘bereiksdrempels’ gehanteerd. 
Als uitgangspunt zijn genomen de bereiksdrempel die de RVV hanteert (geen reclame voor 
voedingsmiddelen indien het publiek voor 25% of meer bestaat uit kinderen van 0 tot en met 
12 jaar) en het standpunt van de Alliantie (geen reclame voor voedingsmiddelen indien het 
publiek voor 10% of meer bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar). Hoe hoger de drempel 
die wordt gehanteerd, hoe lager de waardering. 

Op basis van bovenstaande indicatoren en uitgangspunten is het publiek beschikbare 
kindermarketingbeleid van supermarkten en voedingsmiddelenbedrijven geanalyseerd en zijn er 
vragen gesteld aan de bedrijven door middel van een vragenlijst. Bij internationale 
voedingsmiddelenbedrijven is het lokale (in Nederland geldende) beleid als uitgangspunt 
genomen voor de beoordeling. Eventuele verschillen tussen het internationale en lokale beleid zijn 
besproken, geanalyseerd, en opgenomen in dit rapport.  

Per bedrijf zijn twee scores opgesteld:  

 Een score voor de mate van transparantie over het kindermarketingbeleid; en 
 Een score voor de inhoud van het kindermarketingbeleid.  

Over de volgende onderwerpen zijn ook vragen gesteld en informatie verstrekt in het rapport, 
maar niet meegewogen in het scoremodel: 

 Eisen aan portiegrootte/calorische waarde voor specifieke merken/productgroepen; 
 Leeftijdsgrens hoger of gelijk aan 13 jaar;v 
 Beleid ten aanzien van kindermarketing op scholen; en 
 Samenwerking met de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van 

voeding, gezondheid en/of beweging gericht op kinderen tot en met 12 jaar. 

De volgende paragrafen presenteren het scoremodel voor elk van de twee scores. 

1.6 Scoremodel transparantie 

Voor de score van transparantie wordt de openheid over het beleid en de medewerking aan dit 
onderzoek beoordeeld. De beoordeling van de transparantie van het beleid van de geselecteerde 
bedrijven gebeurt op basis van een drie-puntenschaal. De beschrijving, kwalificatie, score en 
bijbehorend icoon van elke schaal wordt gepresenteerd in Tabel 7.  

  

                                                 

 
v  De RVV staat reclame toe gericht op kinderen van 13 jaar en ouder. Er is onderzocht of er bedrijven zijn die een 

hogere leeftijdsgrens hanteren. 
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 Score en kwalificatie transparantie van beleid 

Beschrijving Kwalificatie Score Icoon 

Het bedrijf heeft geen publiek beschikbaar beleid, heeft geen intern 
beleid ter beschikking gesteld en heeft de vragenlijst niet ingevuld. 

Geen 
informatie 0 

 
Het bedrijf heeft intern kindermarketingbeleid ter beschikking gesteld 
voor dit onderzoek.  
EN/OF 
Het bedrijf heeft de vragenlijst ingevuld. 
EN/OF 
Het bedrijf heeft verwezen naar de RVV. 

Meegewerkt 
aan 
onderzoek 

2 
 

Het bedrijf heeft een publiek toegankelijk kindermarketingbeleid 
gepubliceerd op de website van de onderneming, inclusief de reikwijdte 
van het beleid, op basis waarvan kan worden opgemaakt dat Nederland 
onder het toepassingsgebied valt. 

Transparant 4 
 

1.7 Scoremodel inhoud kindermarketingbeleid 

Met behulp van de indicatoren die zijn te herleiden uit de RVV en het standpunt van de Alliantie, is 
een scoremodel op te stellen waarmee het beleid van voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten 
vergeleken kan worden. Hiermee wordt beoordeeld of het kindermarketingbeleid gelijk is aan de 
RVV of verder gaat of dat het in de buurt komt van of gelijk is aan het standpunt van de Alliantie. 
De beoordeling van de inhoud van het beleid van de geselecteerde bedrijven gebeurt op basis van 
een vijf-puntenschaal. De beschrijving, kwalificatie, score en bijbehorend icoon van elke schaal 
wordt gepresenteerd in Tabel 8. 

  Score en kwalificatie inhoud van beleid 

Beschrijving Standaard Kwalificatie Score Icoon 

Er is geen beleid beschikbaar en geen informatie via de 
vragenlijst geleverd. Geen 

Geen 
informatie 0 

 

Het kindermarketingbeleid van het bedrijf gaat minder ver 
dan de RVV.vi 

RVV- Onvoldoende 1 
 

Het kindermarketingbeleid van het bedrijf volgt de RVV. RVV Matig 2 
 

Het kindermarketingbeleid gaat verder dan de RVV maar 
gaat niet zover als de standpunten van de Alliantie. 

Alliantie- Welwillend 3 
 

Het kindermarketingbeleid komt overeen met of gaat verder 
dan de standpunten van de Alliantie. 

Alliantie Goed 4 
 

                                                 

 
vi  Deze categorie is niet van toepassing bij de marketingkanalen Verpakking en POS-materiaal, omdat de RVV-

richtlijnen (versie 1 januari 2015) deze kanalen toestaan. 
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De inhoud van het beleid wordt separaat gescoord voor vier verschillende mediakanalen: 

 Het gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen; 
 Het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen; 
 Verpakking; 
 Point-of-sale-materiaal (POS-materiaal). 

Het onderzoek houdt tevens rekening met de mogelijkheid dat er beleid is op verschillende 
niveaus binnen het bedrijf en berekent, indien relevant, aparte scores voor: 

 Het bedrijfsniveau van de supermarkt of het voedingsmiddelenbedrijf; en 
 De afzonderlijke productgroepen (bij voedingsmiddelenbedrijven actief in de desbetreffende 

productgroep). 

Deze scores worden gemiddeld en per productgroep meegeteld in de score per mediakanaal. De 
vragen die aan de bedrijven zijn gesteld en de manier waarop punten worden toegekend voor de 
inhoud van beleid wordt per mediakanaal toegelicht in de volgende paragrafen.  

1.7.1 Mediadragers specifiek gericht op kinderen 

Onder ‘mediadragers specifiek gericht op kinderen’ wordt beoordeeld of bedrijven in/op 
mediadragers (radio, tv, online, print, bioscoop, etc.) specifiek gericht op kinderen in de 
leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar bepaalde voedingscriteria hanteren. Verpakkingen, POS-
materiaal en mediadragers die niet specifiek zijn gericht op kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en 
met 12 jaar vallen hier niet onder.  

In de vragenlijst voor de bedrijven zijn hierover de volgende vragen opgenomen: 

1. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd voor marketing gericht op 
kinderen? Worden er meerdere leeftijdsgroepen gehanteerd? 

2. Welke voedingscriteria worden er door uw bedrijf gehanteerd voor marketing gericht op 
kinderen en voor welke leeftijdsgroepen gelden die criteria? Gelieve aan te geven welke set aan 
voedingscriteria uw bedrijf hanteert, en indien relevant productgroep-specifieke 
voedingscriteria.  

Er worden punten toegekend op basis van de in het beleid gehanteerde leeftijdsgrenzen en 
voedingscriteria. Tabel 9 geeft weer welke standaard overeenkomt met de beschreven indicator en 
welke score daaraan gegeven wordt. 

 Beoordelingstabel Mediadragers specifiek gericht op kinderen voor 
productgroepen chips, frisdrank, ijs en koekjes  

Beschrijving indicatoren Standaard Score Icoon 

Geen antwoord en geen beleid. Geen 0 
 

Leeftijdsgrenzen zijn lager dan RVV. vii  
EN/OF 
Voedingscriteria gaan minder ver dan RVV. 

RVV- 1 
 

                                                 

 
vii  Sommige bedrijven hanteren een leeftijdsgrens van 0 tot en met 11 jaar in plaats van 0 tot en met 12 jaar. 
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Beschrijving indicatoren Standaard Score Icoon 

Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is niet toegestaan en 
reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is toegestaan als het 
product voldoet aan de RVV-voedingscriteria. 

RVV 2 
 

Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is niet toegestaan en 
reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is toegestaan als het 
product voldoet aan de voedingscriteria van WHO Europa, Groen Vinkje 
of een andere set aan strengere criteria dan die van de RVV (maar minder 
streng dan de Schijf van Vijf). 

Alliantie- 3 
 

Reclame gericht op kinderen 0 t/m 12 jaar is toegestaan als het product 
voldoet aan de Schijf van Vijf (standpunt Alliantie). 
 
De volgende situaties worden als gelijkwaardig gescoord: 
Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 is niet toegestaan en 
reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is toegestaan als het 
product voldoet aan de Schijf van Vijf. 
OF 
Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is niet toegestaan. 
OF 
Reclame is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder).  
OF 
Er wordt geen gebruik gemaakt van mediadragers specifiek gericht op 
kinderen. 

Alliantie 4 
 

Volgens de RVV is reclame voor bepaalde voedingsmiddelen op mediadragers specifiek gericht op 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar alleen toegestaan als de producten voldoen aan de 
voedingscriteria van de RVV. De productgroepen chips, frisdrank, ijs en koekjes worden niet 
volledig uitgesloten door de RVV-voedingscriteria en dit betekent dat voor sommige 
voedingsmiddelen kindermarketing is toegestaan. De productgroepen chocolade en suikergoed 
voldoen niet aan de RVV-voedingscriteria waardoor er ook geen reclame gericht op kinderen van 7 
tot en met 12 jaar voor mag worden gemaakt.  

Om dit te waarderen is daarvoor in dit onderzoek een aangepaste beoordelingstabel gemaakt. 
Tabel 10 geeft voor de productgroepen chocolade en suikergoed weer welke standaard 
overeenkomt met de beschreven indicator en welke score daaraan gegeven wordt. 

 Beoordelingstabel Mediadragers specifiek gericht op kinderen voor 
productgroepen chocolade en suikergoed 

Beschrijving indicator Standaard Score Icoon 

Geen antwoord en geen beleid. Geen 0 
 

Leeftijdsgrenzen zijn lager dan RVV.viii  
EN/OF 
Voedingscriteria gaan minder ver dan RVV. 

RVV- 1 
 

                                                 

 
viii  Sommige bedrijven hanteren een leeftijdsgrens van 0 tot en met 11 jaar in plaats van 0 tot en met 12 jaar. 
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Beschrijving indicator Standaard Score Icoon 

Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is niet toegestaan en reclame 
gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar voor chocolade en suikergoed is niet 
toegestaan omdat deze producten niet voldoen aan de RVV-
voedingscriteria. 

RVV 4 
 

Reclame gericht op kinderen 0 t/m 12 jaar is toegestaan als het product 
voldoet aan de Schijf van Vijf (standpunt Alliantie). 
 
De volgende situaties worden als gelijkwaardig gescoord: 
 
Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is niet toegestaan en 
reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is toegestaan als het product 
voldoet aan de Schijf van Vijf. 
OF 
Reclame gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is toegestaan als het product 
voldoet aan de Schijf van Vijf.  
OF 
Reclame is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder).  
OF 
Er wordt geen gebruik gemaakt van mediadragers specifiek gericht op 
kinderen. 

Alliantie 4 
 

1.7.2 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 

Onder 'mediadragers niet specifiek gericht op kinderen' wordt beoordeeld of bedrijven in reclame-
uitingen in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar (TV, radio, 
online, print, bioscoop of abri's et cetera) een bereiksdrempel hanteren ten aanzien van de 
samenstelling van het publiek, met gebruik van volgens algemeen in de markt geaccepteerd 
bereiksonderzoek. Wanneer de bereiksdrempel wordt overschreden zijn de regels/standpunten 
’mediadragers specifiek gericht op kinderen’ van toepassing.  

In de vragenlijst voor de bedrijven zijn hierover de volgende vragen opgenomen: 

3. Welke bereiksdrempel(s) (percentages) worden door uw bedrijf gehanteerd voor reclame in/op 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen?  

4. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd bij de vaststelling van de 
bereiksdrempel(s) voor reclame-uitingen in/op mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen? Worden er meerdere leeftijdsgroepen gehanteerd? 

5. Welke voedingscriteria worden er door uw bedrijf gehanteerd voor reclame-uitingen in/op 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen, wanneer de bereiksdrempel wordt 
overschreden?  

Er worden punten toegekend op basis van de in het beleid gehanteerde bereiksdrempels. Tabel 11 
geeft weer welke standaard overeenkomt met de beschreven indicator en welke score daaraan 
gegeven wordt. 
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 Beoordelingstabel Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Beschrijving indicatoren Standaard Score Icoon 

Geen antwoord en geen beleid. Geen 0 
 

Er geldt een bereiksdrempel hoger dan 25%.  RVV- 1 
 

Er geldt een bereiksdrempel van 25%.  RVV 2 
 

Er geldt een bereiksdrempel hoger dan 10% en lager dan 25%. Alliantie- 3 
 

Er geldt een bereiksdrempel van 10% of minder. Alliantie 4 
 

1.7.3 Verpakking 

Onder 'verpakking' wordt beoordeeld welke restricties (leeftijdsgroepen en voedingscriteria) 
bedrijven hanteren bij het gebruik van de verpakking als marketingkanaal richting kinderen. Er 
wordt ook gekeken naar specifieke marketingmethodes, zoals het gebruik van kinderidolen 
(licensed characters), het gebruik van merkeigen animatiefiguren (brand-owned characters), of het 
gebruik van marketingactivaties (spaar- en winacties, prijsvragen, wedstrijden) op de verpakking. 

In de vragenlijst voor de bedrijven zijn hierover de volgende vragen opgenomen: 

 Verpakking algemeen 

6. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd voor het gebruik van de 
verpakking als marketingkanaal richting kinderen? Worden er meerdere leeftijdsgroepen 
gehanteerd? 

7. Hanteert uw bedrijf voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen restricties wat betreft voedingscriteria en voor welke leeftijdsgroepen gelden die 
restricties?  

 Verpakking en licensed characters 

8. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd voor het gebruik van licensed 
characters op de verpakking? Worden er meerdere leeftijdsgroepen gehanteerd? 

9. Hanteert uw bedrijf voor het gebruik van licensed characters op de verpakking restricties 
wat betreft voedingscriteria en voor welke leeftijdsgroepen gelden die restricties?  

 Verpakking en brand-owned characters 

10. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd voor het gebruik van brand-
owned characters op de verpakking? Worden er meerdere leeftijdsgroepen gehanteerd? 

11. Hanteert uw bedrijf voor het gebruik van brand-owned characters op de verpakking 
restricties wat betreft voedingscriteria en voor welke leeftijdsgroepen gelden die restricties?  

 Verpakking en marketingactivaties 

12. Welke leeftijdsgrenzen worden er door uw bedrijf gehanteerd ten aanzien het gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking? Worden er meerdere leeftijdsgroepen gehanteerd? 
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13. Welke voedingscriteria worden er door uw bedrijf gehanteerd voor het gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking en voor welke leeftijdsgroepen gelden die criteria? 

Er worden punten toegekend op basis van gehanteerde leeftijdsgrenzen en voedingscriteria. De 
RVV hanteert in het algemeen geen restricties ten aanzien van het gebruik van de verpakking voor 
marketing gericht op kinderen. In de beoordelingstabel is ermee rekening gehouden dat sommige 
voedingsmiddelenbedrijven een stap verder gaan en wél restricties stellen op basis van 
voedingscriteria, zoals de voedingscriteria van de RVV. 

Er wordt een gemiddelde score berekend voor algemeen beleid en voor licensed characters, brand-
owned characters en marketingactivaties. De totaalscore voor ’Verpakkingen’ wordt vervolgens 
berekend op basis van de volgende formule: 

(score algemeen beleid (ab) + (score licensed characters (lc), brand-owned characters (bc) en 
marketingactivaties (ma) / 3)) / 2 = 

ab + ((lc + bc + ma)/ 3) 

2 

Tabel 12 geeft weer welke standaard overeenkomt met de beschreven indicator en welke score 
daaraan gegeven wordt. De indicatoren gelden dus voor het algemene verpakkingsbeleid én voor 
het gebruik van licensed characters, brand-owned characters en marketingactivaties.  

 Beoordelingstabel Verpakking voor productgroepen chips, frisdrank, ijs en 
koekjes 

Beschrijving indicator Standaard Score Icoon 

Geen beleid en geen informatie Geen 0 
 

Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is 
toegestaan, ook wanneer het product niet voldoet aan de voedingscriteria van 
de RVV.  

RVV 2 
 

Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is 
niet toegestaan. 
OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is 
toegestaan als het product voldoet aan de voedingscriteria van de RVV. 
OF  
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is 
toegestaan als het product voldoet aan de voedingscriteria van WHO Europa, 
Groen Vinkje of een andere set aan strengere voedingscriteria dan die van de 
RVV (en minder streng dan de Schijf van Vijf). 

Alliantie- 3 
 

Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is 
toegestaan als het product voldoet aan de Schijf van Vijf (standpunt Alliantie). 
 
De volgende situaties worden als gelijkwaardig gescoord: 
 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is 
niet toegestaan en het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen 7 
t/m 12 jaar is toegestaan als het product voldoet aan de Schijf van Vijf. 

Alliantie 4 
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Beschrijving indicator Standaard Score Icoon 

OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar is 
niet toegestaan. 
OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal is gericht op volwassenen (18 jaar en 
ouder).  

De productgroepen chocolade en suikergoed voldoen niet aan de voedingscriteria van de RVV en 
daarom is voor dit onderzoek een aangepaste beoordelingstabel gemaakt. Ook de voedingscriteria 
van de WHO en het Groene Vinkje sluiten chocolade uit. Chocolade zit niet in de Schijf van Vijf. In 
de beoordelingstabel is de mogelijkheid opengehouden dat chocoladeproducenten eventueel 
eigen voedingscriteria hanteren voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen.  

Tabel 13 geeft voor de productgroepen chocolade en suikergoed weer welke standaard 
overeenkomt met de beschreven indicator en welke score daaraan gegeven wordt. 

 Beoordelingstabel Verpakking voor productgroepen chocolade en suikergoed 

Beschrijving indicator Standaard Score Icoon 

Geen beleid en geen informatie Geen 0 
 

Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar 
is toegestaan.  RVV 2 

 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is 
niet toegestaan. 
OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar 
is toegestaan als het product voldoet aan een set voedingscriteria met 
minimumeisen aan het suiker/vet/zoutgehalte en een maximum aantal 
calorieën per portie. 

Alliantie- 3 
 

Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar 
is toegestaan als het product voldoet aan de Schijf van Vijf (standpunt 
Alliantie). 
 
De volgende situaties worden als gelijkwaardig gescoord: 
 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar is 
niet toegestaan en het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen 
7 t/m 12 is toegestaan als het product voldoet aan de Schijf van Vijf. 
OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar 
is niet toegestaan.  
OF 
Het gebruik van verpakkingsmateriaal is gericht op volwassenen (18 jaar en 
ouder). 

Alliantie 4 
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1.7.4 POS-materiaal 

Voor POS-materiaal zijn dezelfde vragen gesteld aan de bedrijven en geldt hetzelfde scoremodel 
als bij de beoordeling van het beleid voor verpakkingen. 

1.7.5 Eindscore 

Voor voedingsmiddelenbedrijven die actief zijn in meerdere productgroepen wordt alleen een 
eindscore voor elke relevante productgroep (chips, frisdrank, ijs, koekjes, chocolade en suikergoed) 
berekend. Voor supermarkten geeft de gemiddelde score van de vier mediakanalen een eindscore 
per bedrijf. Tabel 14 geeft een voorbeeld van hoe de eindscore per bedrijf wordt berekend.  

 Voorbeeld Eindscores inhoud van beleid 

Eindscore inhoud van beleid 

Su
pe

rm
ar

kt
 

Voedingsmiddelenbedrijf 

Ch
ip

s 

Ch
oc

ol
ad

e 

Fr
is

dr
an

k 

IJ
s 

Ko
ek

je
s 

Su
ik

er
go

ed
 

Mediadragers specifiek gericht op kinderen 1,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 4,0 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Verpakkingen 2,0 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 0,0 

POS-materiaal 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 

Eindscore  2,3 4,0 3,0 2,9 2,0 1,8 0,0 

Icoon        

 Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. 

De totaalscores bij de mediakanalen Verpakking en POS-materiaal en de eindscores komen door 
het nemen van gemiddelden niet uit op hele getallen. Bij de beschrijving van de resultaten worden 
deze scores als volgt afgerond en ingedeeld per standaard: 

 Beleid conform Alliantie: score 4, ofwel getal 4,0 
 Beleid minder vergaand dan Alliantie: score hoger dan 2 en lager dan 4, ofwel getallen 2,1 tot 

en met 3,9 
 Beleid conform RVV: score 2 ofwel getal 2,0 
 Beleid minder vergaand dan RVV: score hoger dan 0 en lager dan 2, ofwel getallen 0,1 tot en 

met 1,9  
 Geen beleid en geen informatie: score 0 ofwel getal 0,0 

De eindscores bij de productgroepen chocolade en suikergoed komen gemiddeld hoger uit 
doordat bij mediadragers specifiek gericht op kinderen de score voor bedrijven die de RVV volgen 
als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het standpunt van de Alliantie. Deze producten voldoen 
namelijk niet aan de RVV-voedingscriteria waardoor er geen reclame gericht op kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar gemaakt mag worden. Een bedrijf dat voor alle mediakanalen de RVV volgt komt 
dan op een eindscore van 2,5 in plaats van 2. Om dit positieve aspect aan de RVV te waarderen 
worden bedrijven met een dergelijke score toch ingedeeld als Alliantie- in plaats van conform RVV.  
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Hoofdstuk 2 Resultaten chipsproducenten 

2.1 Transparantie chipsproducenten 

Tabel 15 geeft weer welke van de in het onderzoek opgenomen chipsproducenten medewerking 
hebben verleend aan het onderzoek.  

 Transparantie chipsproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI26 Score Toelichting Icoon 

Intersnack Nederland Chio, Millies, POM-BÄR Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Kellogg Company  Pringles Ja 4 Publiek beleid 

 
Do-It Amaizin Nee 2 Vragenlijst 

 

FZ Organic Food Trafo; Yakso Nee 2 Informatie per e-
mail  

Hoeksche Hoeve  Boerderijchips; 
Hoeksche Chips 

Nee 2 Vragenlijst 

 
Kettle Foods Kettle Nee 2 Informatie per e-

mail  
PepsiCo   Cheetos; Doritos; Lays; 

Lays Sensations; Smiths 
Ja 2 Vragenlijst 

 
Roger & Rogerix Crackito; Croky Ja 2 Informatie per e-

mail  
Yellow Chips Go Pure Nee 2 Vragenlijst 

 
Paulig Group  Santa Maria Nee 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

Het Finse bedrijf Paulig Group heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek. 

2.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid van chipsproducenten voor marketingcommunicatie 
in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

                                                 

 
ix  Roger en Roger staat bij de FNLI ingeschreven onder de naam Croky Nederland. 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vijf bedrijven (FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods, PepsiCo en Yellow Chips) 
hanteren als beleid: geen reclame in/op mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. De Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips specificeren hun marketingbeleid als 
gericht op de doelgroep 18 jaar en ouder. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.x 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Intersnack en Roger & Roger (Croky)xi voeren als beleid dat er geen reclame voor 
voedingsmiddelen wordt gemaakt in/op mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar, met uitzondering van producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria gericht op 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar.27 

 Beleid minder vergaand dan RVV (score 1) 

Kellogg Company hanteert de eigen Kellogg Global Nutrient Criteria (‘KGNC’) bij de marketing 
van voedingsmiddelen gericht op kinderen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
leeftijdsgroepen 0 tot en met 5 jaar en 6 tot en met 11 jaar. Voor kinderen van 0 tot en met 5 
jaar is geen reclame toegestaan. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is reclame toegestaan, 
mits het product aan de KGNC-voedingscriteria voldoet.28 De leeftijdsgrenzen die Kellogg 
Company hanteert zijn lager dan die van de RVV. Ook de KGNC-voedingscriteria voor energie 
en suiker zijn minder streng dan de RVV. Ook bevatten de KGNC-voedingscriteria geen van de 
criteria voor de te stimuleren stoffen uit de RVV (vezels en/of onverzadigd vet). Alleen de 
natriumcriteria zijn strenger die van de RVV.xii 

Kellogg’s Nederland is lid van de FNLI, penvoerder van de RVV.29 Kellogg’s Nederland heeft, na 
navraag, echter niet bevestigd dat het in Nederland de RVV hanteert. Daarom is voor de 
beoordeling uitgegaan van het internationale beleid. 

Do-It heeft tegenstrijdige antwoorden gegeven in de vragenlijst. Aan de ene kant zegt het 
bedrijf dat het marketingbeleid niet gericht is op kinderen. Aan de andere kant geeft Do-It aan 
dat er voor de marketing van chips geen leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Het bedrijf is om 
een toelichting gevraagd maar heeft daar geen gehoor aangegeven. Ook geeft Do-It aan dat 
het minder vet en suiker gebruikt maar refereert niet naar een erkende standaard zoals de RVV 
wat betreft de gebruikte voedingscriteria voor de marketing van chips. Daarmee voldoet Do-It 
wat betreft leeftijdsgrenzen en voedingscriteria niet aan de RVV.  

                                                 

 
x  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
xi  Het kindermarketingbeleid van Roger & Roger (R&R) is alleen van toepassing op Croky. Crackito wordt ook bij R&R 

geproduceerd. Volgens R&R wordt voor en op Crackito geen enkele vorm van reclame gevoerd. Bron: Demeyer, T., 
Marketing Director Roger & Roger (2018, januari 18), E-mailcorrespondentie met Margreet Simons van Profundo.  

xii  Kellogg’s hanteert voor stapelbare chips een maximum van 200 calorieën per portie (RVV 170 kcal), een maximum 
natriumgehalte van 230 mg per portie (RVV (≤ 900 mg per 100 gram).  
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 Geen informatie en geen beleid (score 0) 

De Paulig Groep heeft geen publiek beschikbaar beleid en heeft geen informatie verstrekt 
gedurende het onderzoek over het kindermarketingbeleid voor mediadragers specifiek gericht 
op kinderen. 

Tabel 16 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van chipsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Totaalscores chipsproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 4 4 4 4 2 2 1 1 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid, geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

2.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Kettle Foods voert als beleid dat marketingcommunicatie niet op personen onder de 18 jaar is 
gericht. Kettle geeft aan dat het een bereiksdrempel van 0% hanteert voor reclame gericht op 
kinderen onder de 13 jaar. Dit wordt gescoord als gelijkwaardig aan het standpunt van de 
Alliantie: geen reclame voor voedingsmiddelen in/op mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar indien het publiek voor meer dan 10% bestaat uit kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Drie bedrijven (Intersnack, PepsiCo en Roger & Roger) voeren als beleid dat er geen reclame 
voor voedingsmiddelen wordt gemaakt in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
indien meer dan 25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Intersnack 
en PepsiCo geven bovendien aan dat er wel reclame mag worden gemaakt voor producten die 
voldoen aan de RVV voedingscriteria als het publiek voor meer dan 25% bestaat uit kinderen 
van 7 tot en met 12 jaar. 

Intersnack en PepsiCo lichten verder toe dat het mediabureau waarmee wordt samengewerkt 
specifiek wordt gebrieft op het voorkomen van het bereik van kinderen onder de 7 jaar. 
Volgens hen is er bij online uitingen geen geschikt algemeen in de markt geaccepteerd 
bereiksonderzoek en wordt op een andere wijze bepaald of kinderen in bepaalde 
leeftijdscategorieën er door worden aangetrokken of niet: In de bioscoop wordt bijvoorbeeld 
de leeftijdsindicator van de vertoonde films gehanteerd terwijl bij vloggers zo goed mogelijk 
wordt gescreend op welke leeftijd hun volgers voornamelijk hebben.  
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Ook maken Intersnack en PepsiCo gebruik van een zogenoemde 'black list' van kinderwebsites 
die met de media-inkopers worden gedeeld “om zeker te stellen dat reclame voor producten 
die niet aan de RVV-criteria voldoen niet langskomen op websites die bezocht worden door 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar en dat er überhaupt geen reclame voor voedingsmiddelen 
langskomt op sites die door kinderen van 0 tot 7 jaar veel worden bezocht.” Ook voor de eigen 
bedrijfswebsites zijn criteria vastgesteld om te voorkomen dat ze jong publiek aantrekken. 

 Beleid minder vergaand dan RVV (score 1) 

Kellogg Company hanteert een bereiksdrempel van 50% voor reclame gericht op kinderen tot 
en met 5 jaar. Indien meer dan 50% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 5 jaar 
is geen reclame toegestaan. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is reclame toegestaan, mits 
het product aan de KGNC-voedingscriteria voldoet.30 Kellogg’s Nederland heeft niet bevestigd 
dat het in Nederland de RVV hanteert. Daarom is voor de beoordeling uitgegaan van het 
internationale beleid. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Yellow Chips richt zich net als Kettle Foods op de doelgroep 18+ maar het hanteert geen 
bereiksdrempel voor algemene reclameuitingen. Ook de Hoeksche Hoeve richt zich op 
volwassenen, maar het bedrijf geeft geen antwoord op de vraag welke bereiksdrempel wordt 
gehanteerd voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen.  

Ook Do-It en FZ Organic Food hebben geen duidelijk antwoord gegeven op deze vraag  

De Paulig Group heeft geen publiek beschikbaar beleid en heeft gedurende het onderzoek 
geen informatie verstrekt. 

Tabel 17 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van chipsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores chipsproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid, geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

2.4 Verpakking 

2.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vier bedrijven (FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips) voeren als 
beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips hanteren 
als leeftijdsgrens 18 jaar en ouder voor het gebruik van de verpakking. Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

PepsiCo en Roger & Roger nemen de RVV als uitgangspunt voor hun beleid ten aanzien van 
het gebruik van de verpakking.  

Intersnack hanteert in haar beleid de voedingscriteria van de EU Pledge, om te bepalen of er 
reclame gemaakt kan worden voor kinderen ouder dan 7 jaar. Voorts stelt het bedrijf geen 
gebruik te maken van licensed characters op de verpakking. Aangaande het beleid voor brand-
owned characters licht Intersnack in de vragenlijst toe dat ze “als family-brand één verpakking 
hanteren met een uniforme uitstraling. De verpakking wordt niet ingezet als marketingtool 
specifiek gericht op kinderen, maar is voornamelijk een informatiedrager voor de 
ouders/consument/koper”. Ook marketingactivaties op de verpakking zijn gericht op de ouder. 
Omdat Intersnack aangeeft gebruik te maken van een brand-owned character op de 
verpakking (POM-BÄR) is er bij de beoordeling vanuit gegaan dat het beleid van Intersnack in 
het algemeen geen beperkingen stelt aan het gebruik van de verpakking gericht op kinderen. 

Do-It geeft aan dat het in het algemeen geen gebruik maakt van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen maar dat strookt niet met dat Do-It aangeeft dat er wel 
gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters zonder duidelijke leeftijdsrestricties. Net 
als bij Intersnack is er bij de beoordeling vanuit gegaan dat het beleid van Do-It in het 
algemeen geen beperkingen stelt aan het gebruik van de verpakking gericht op kinderen. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen, en daarmee ook niet over het gebruik van licensed en 
brand-owned characters of marketingactivaties op de verpakking.  

2.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Zeven van de tien chipsproducenten voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
licensed characters op de verpakking: Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Intersnack, 
Kettle Foods, PepsiCo en Yellow Chips. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie. 
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Roger & Roger maakt gebruik van licensed characters op de verpakking, in samenwerking met 
Studio 100, zoals K3 en Piet Piraat en hanteert als beleid dat deze alleen worden gebruikt voor 
producten die voldoen aan de voedingscriteria van de EU Pledge. Dit gaat verder dan de RVV, 
die geen restricties oplegt aan het gebruik van licensed characters op de verpakking. Er gelden 
geen leeftijdsrestricties voor het gebruik van licensed characters op de verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik van licensed characters op de 
verpakking. 

2.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van ‘brand-owned characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips voeren als beleid dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op de verpakking. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Roger & Roger voert als beleid dat er alleen gebruik wordt gemaakt van brand-owned 
characters voor producten die voldoen aan de voedingscriteria van de EU-Pledge. Dit gaat 
verder dan de RVV, die geen restricties oplegt aan het gebruik van brand-owned characters op 
de verpakking. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Do-It, Intersnack en PepsiCo maken gebruik van brand-owned characters op de verpakking, 
waarbij er, in lijn met de RVV, geen restricties worden gesteld op basis van leeftijd of 
voedingscriteria. Volgens PepsiCo wordt alleen voor het merk Cheetos gebruik gemaakt van 
brand-owned characters op de verpakking, en volgens Intersnack alleen voor het merk POM-
BÄR.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek over hun beleid voor het gebruik van 
brand-owned characters op de verpakking. 

2.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Do-It, de Hoeksche Hoeve en Yellow Chips maken geen gebruik van marketingactivaties op de 
verpakking en Kettle Foods maakt hiervan geen gebruik op de Nederlandse markt. Intersnack 
voert als beleid dat marketingactivaties op de verpakking zijn gericht op de 
ouder/volwassenen, PepsiCo gericht op personen van 16 jaar en ouder, en FZ Organic Food 
gericht op kinderen van 13 jaar en ouder. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Roger & Roger heeft geen informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking van chips. Roger & Roger geeft in het algemeen aan dat 
ze de RVV volgt. Er wordt aangenomen dat dit beleid ook geldt voor marketingactivaties op de 
verpakking en dat er voor het gebruik daarvan dus geen restricties zijn.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
geen informatie verstrekt over het beleid voor hun gebruik van marketingactivaties op de 
verpakking. 

2.4.5 Totaalscore  

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het beleid van chipsproducenten voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips voeren als beleid dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
De laatste drie bedrijven richten zich in hun marketing op volwassenen (18+) en niet op 
kinderen. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score hoger dan 2 en lager dan 4) 

Do-It (2,7), Intersnack (2,7) en PepsiCo (2,7) maken geen gebruik van licensed characters en 
marketingactivaties op de verpakking maar stellen verder geen restricties aan het gebruik van 
de verpakking. 

Roger & Roger (2,3) voert als beleid dat voor het gebruik van licensed characters en brand-
owned characters op de verpakking voedingscriteria (EU Pledge) worden gehanteerd maar stelt 
geen restricties aan andere marketinguitingen op de verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen publiek beleid beschikbaar en hebben 
geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik van de verpakking voor 
marketingdoeleinden.  

Tabel 18 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 
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 Totaalscores chipsproducenten Verpakking 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 4,0 2,7 2,7 2,7 2,3 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

2.5 POS-materiaal 

2.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Zeven bedrijven (Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Intersnack, Kettle Foods, PepsiCo 
en Yellow Chips) voeren als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De Hoeksche Hoeve, Kettle Foods en Yellow Chips 
hanteren als leeftijdsgrens 18 jaar en ouder voor het gebruik van POS-materiaal. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Roger & Roger hanteert de RVV als uitgangspunt voor haar beleid: geen restricties aan het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen informatie verstrekt over het beleid ten 
aanzien van het gebruik van POS-materiaal, en daarmee ook niet over het beleid ten aanzien 
van het gebruik van licensed en brand-owned characters, en marketingactivaties op POS-
materiaal.  

2.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van ‘licensed characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods, PepsiCo, Roger & Roger en Yellow 
Chips voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van licensed characters op POS-
materiaal, en Intersnack in ieder geval niet op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor 
het gebruik van licensed characters op POS-materiaal voor chips.  

2.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van ‘brand-owned characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Kettle Foods, PepsiCo, Roger & Roger en Yellow 
Chips voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op 
POS-materiaal. Intersnack maakt gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal gericht 
op de ouder, niet op kinderen. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van 
de Alliantie.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor 
het gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal voor chips, zie paragraaf 2.5.1.  

2.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chipsproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve en Yellow Chips voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van marketingactivaties op POS-materiaal.  

Intersnack, Kettle Foods en PepsiCo maken wel gebruik van marketingactivaties op POS-
materiaal. Intersnack hanteert als beleid dat deze gericht zijn op de ouder, Kettle Foods gericht 
op personen van 18 jaar en ouder, en PepsiCo gericht op personen van 16 jaar en ouder. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Roger & Roger heeft geen informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van 
marketingactivaties op POS-materiaal voor chips. Roger & Roger geeft in het algemeen aan dat 
ze de RVV volgt. Er wordt aangenomen dat dit beleid ook geldt voor marketingactivaties op 
POS-materiaal en dat er voor het gebruik daarvan dus geen restricties zijn.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen informatie verstrekt over het gebruik van 
marketingactivaties op POS-materiaal.  
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2.5.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van chipsproducenten 
voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Zeven van de tien bedrijven (Do-It, FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve, Intersnack, Kettle 
Foods, PepsiCo en Yellow Chips) voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Roger & Roger (2,7) voert als beleid het geen gebruik maakt van licensed en brand-owned 
characters op POS-materiaal maar stelt geen restricties aan marketingactivaties op POS-
materiaal. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kellogg’s Nederland en de Paulig Group hebben geen informatie verstrekt over het beleid voor 
het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen.  

Tabel 19 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores chipsproducenten POS-materiaal 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,7 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

2.6 Samenvatting en eindscores 

Om een goed oordeel te kunnen vormen over het kindermarketingbeleid van chipsproducenten is 
heldere informatie, publiek beschikbaar of verstrekt op verzoek, een eerste vereiste. De 
beantwoording van de vragenlijst was niet in alle gevallen even helder of volledig. Ook hebben niet 
alle bedrijven van de gelegenheid gebruik gemaakt om openstaande vragen te beantwoorden in 
de feedbackronde. Van de bedrijven met publiek kindermarketingbeleid (Intersnack en Kellogg 
Company), heeft Kellogg’s Nederland de vragenlijst niet ingevuld, waardoor niet kon worden 
vastgesteld of het bedrijf voor de Nederlandse markt andere criteria hanteert dan internationaal. 
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Gebrek aan transparantie en heldere beantwoording van de vragenlijst heeft invloed op de scores. 
De hoogte van de scores is niet alleen een uitdrukking van de inhoud van het beleid van 
chipsproducenten maar ook een uitdrukking van gebrek aan transparantie over het beleid. Dit 
komt onder meer tot uiting in de scores voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. 
Bedrijven als FZ Organic Food, de Hoeksche Hoeve en Yellow Chips, krijgen hier een lage score 
omdat ze geen duidelijk antwoord hebben gegeven over de gehanteerde bereiksdrempel.  

Een aantal bedrijven was geirriteerd over het feit dat zij geselecteerd zijn in het kader van een 
kindermarketingonderzoek, terwijl zij kinderen niet als hun doelgroep beschouwen. Dit geldt 
specifiek voor bedrijven die actief zijn in de natuurvoedingssector, zoals Do-It, FZ Organics of 
Yellow Chips. Zij richten zich, zoals FZ Organics het verwoordt, op de consument die zich “meer 
bewust is van zijn of haar voeding dan in de conventionele supermarkt.” Het lijkt erop dat ze het 
niet nodig vinden om een kindermarketingbeleid te formuleren. 

Bij het onderzoek is er niet zondermeer van uitgegaan dat FNLI-leden voor alle onderzochte 
marketingkanalen de RVV volgen. Sommige bedrijven gaan inderdaad een stap verder. Van de vier 
FNLI-leden (PepsiCo, Roger & Roger, Kellogg Company en Intersnack Nederland) maken Intersnack 
Nederland en PepsiCo, zoals de Alliantie voorstaat, geen gebruik van point-of-sale-materiaal 
gericht op kinderen. Daarmee gaan zij verder dan de RVV, die geen criteria of beperkingen stelt 
aan het gebruik van POS-materiaal. PepsiCo en Roger & Roger stellen, in tegenstelling tot de RVV, 
restricties aan het gebruik van POS-materiaal én de verpakking. PepsiCo gaat wat betreft het 
gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen ook verder dan de RVV en sluit reclame 
gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar in het geheel uit. 

Wat opvalt is dat een internationaal opererende chipsproducent als Kellogg Company (Pringles) 
behoorlijk achterblijft in haar kindermarketingbeleid ten opzichte van bedrijven met een, naar 
eigen zeggen, bescheiden marktaandeel en marketingbudget, waaronder eerdergenoemde 
bedrijven in de natuurvoedingssector. Een ander internationaal bedrijf, Kettle Foods, loopt juist 
voorop en is toonaangevend voor de productgroep. Het bedrijf richt zich voor alle onderzochte 
marketingkanalen alleen op de doelgroep 18+. Positief aan Kellogg Company is dat het bedrijf een 
publiek kindermarketingbeleid heeft. Dit gaat wat betreft leeftijdsgrenzen en voedingscriteria 
minder ver dan de RVV. Kellogg’s Nederland is lid van de FNLI. Het bedrijf is echter niet ingegaan 
op het verzoek om toe te lichten of het bedrijf in Nederland andere standaarden hanteert dan die 
zijn vastgelegd in het eigen internationale beleid.  

Het publieke beleid van Intersnack is summier maar het bedrijf geeft op haar website wel duidelijk 
aan dat het de richtlijnen van de EU Pledge volgt. Op de bedrijfswebsite en op de website van 
POM-BÄR geeft Intersnack ook aan dat het zich heeft verbonden aan de belofte van de European 
Snacks Association (ESA), die de EU Pledge als uitgangspunt neemt: De ESA “onderschrijft de 
toezeggingen die de EU heeft gedaan om gezondere snackopties en een uitgebalanceerde 
levensstijl onder kinderen te bevorderen. Met deze belofte van ESA verplichten we onszelf om geen 
reclames te maken op TV, print en internet die direct zijn gericht op kinderen onder de 12 jaar, 
behalve voor producten die aan specifieke criteria voldoen.”31  
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Intersnack en PepsiCo hanteren binnen Europa andere leeftijdsgrenzen dan in Nederland.32 Binnen 
Europa hanteren zij de leeftijdsgrenzen van de EU Pledge, die geen reclame voor 
voedingsmiddelen toestaat gericht op kinderen van 0 tot en met 11 jaar, met uitzondering van 
producten die voldoen aan de voedingscriteria van de EU Pledge. De leeftijdsgrenzen van de EU 
Pledge gaan minder ver dan de RVV (0 tot en met 12 jaar, met uitzondering van producten die 
voldoen aan RVV-voedingscriteria voor de leeftijdsgroep 7 tot en met 12 jaar). Voor mediadragers 
niet specifiek gericht op kinderen wordt een hogere bereiksdrempel (35%) gehanteerd dan de RVV 
(25%). 

Kettle Foods maakt geen onderscheid tussen het kindermarketingbeleid voor de Nederlandse 
markt en het internationale beleid. Wat betreft Kellogg Company is er geen informatie beschikbaar 
over verschillen tussen het beleid voor de Nederlandse markt en het internationale beleid omdat 
Kellogg’s Nederland niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. Van de overige onderzochte 
bedrijven is niet bekend of ze, indien relevant, buiten Nederland hetzelfde beleid hanteren omdat 
hier niet standaard naar gevraagd is middels de vragenlijst.  

De verschillen in beleid en scores voor het kindermarketingbeleid van chipsproducenten voor alle 
vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het kindermarketingbeleid van Kettle Foods voldoet volledig aan het standpunt van de 
Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Het beleid van de volgende bedrijven gaat minder ver dan de Alliantie maar verder dan de RVV. 
Onderstaand wordt het beleid van de bedrijven toegelicht in volgorde van het meest dicht bij 
het standpunt van de Alliantie tot het minst dicht bij het standpunt van de Alliantie: 

 Het beleid van PepsiCo (3,2) is wat betreft het gebruik van mediadragers specifiek gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie: geen 
reclame gericht op kinderen van 0 t/m 12 jaar. Voor mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen hanteert PepsiCo de bereiksdrempel van de RVV (25%). Het bedrijf maakt geen 
gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen. Wat betreft de verpakking wordt geen 
gebruik gemaakt van licensed characters en marketingactivaties op de verpakking maar er 
worden verder geen restricties gesteld aan het gebruik van de verpakking.  

 Het beleid van FZ Organic Food (3,0) en Yellow Chips (3,0) voldoet bijna volledig aan het 
standpunt van de Alliantie, behalve dat het geen informatie heeft verstrekt over de 
bereiksdrempel die wordt gehanteerd voor het gebruik van mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen. 

 Volgens het marketingbeleid van de Hoeksche Hoeve (3,0) wordt geen gebruik van 
mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het bedrijf heeft geen 
informatie verstrekt over de bereiksdrempel die wordt gehanteerd voor het gebruik van 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. De Hoeksche Hoeve maakt geen gebruik 
van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar en wat betreft de 
verpakking geen gebruik van licensed characters, brand-owned characters en 
marketingactivaties op de verpakking. 
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 Het beleid van Intersnack (2,7) voldoet wat betreft het gebruik van mediadragers specifiek 
en niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar aan de RVV. Het bedrijf maakt 
geen gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen. Wat betreft de verpakking wordt geen 
gebruik gemaakt van licensed characters en marketingactivaties op de verpakking maar er 
worden verder geen restricties gesteld aan het gebruik van de verpakking.  

 Wat betreft het gebruik van mediadragers specifiek en niet specifiek gericht op kinderen 
voldoet het beleid van Roger & Roger (2,3) aan de RVV. Wat betreft het gebruik van de 
verpakking en POS-materiaal gaat het beleid van Roger & Roger verder dan de RVV omdat 
het voedingscriteria hanteert voor het gebruik van licensed en brand-owned characters op 
de verpakking en geen gebruik maakt van characters op POS-materiaal.  

 Beleid minder vergaand dan RVV (eindscore lager dan 2) 

Het beleid van Do-It (1,9) en Kellogg Company (0,5) gaat gemiddeld minder ver dan de RVV. 
Do-It hanteert geen duidelijke leeftijdsgrenzen en Kellogg Company hanteert lagere 
leeftijdsgrenzen en minder vergaande voedingscriteria dan die van de RVV.  

Kellogg Company hanteert voor het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen een hogere bereiksdrempel (50%) dan de RVV en Do-It heeft hierover geen informatie 
verstrekt.  

Do-It heeft maakt geen gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen en ook geen gebruik 
van licensed characters en marketingactivaties op de verpakking. Kellogg hanteert in het geheel 
geen restricties aan het gebruik van de verpakking en POS-materiaal. 

 Geen beleid en geen informatie (eindscore 0) 

De Paulig Group (0,0) heeft geen publiek beschikbaar beleid en heeft gedurende het onderzoek 
geen informatie verstrekt over het beleid voor kindermarketing.  

Tabel 20 geeft een overzicht van de eindscores voor het kindermarketingbeleid van 
chipsproducenten. 

 Eindscores chipsproducenten 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 

4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 

Verpakking 4,0 2,7 4,0 4,0 4,0 2,7 2,3 2,7 0,0 0,0 

POS-materiaal 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,7 4,0 0,0 0,0 

Eindscore 4,0 3,2 3,0 3,0 3,0 2,7 2,3 1,9 0,5 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een 
toelichting zie paragraaf 1.7.  



 Pagina | 42  

2.7 Overig beleid 

Hieronder volgt informatie over aspecten van het kindermarketingbeleid van chipsproducenten die 
niet zijn meegewogen in de scores.  

De Hoeksche Hoeve heeft weliswaar beleid om weinig gebruik te maken van kindermarketing maar 
is niet terughoudend wat betreft marketing op scholen. Het bedrijf geeft aan scholen uit te 
nodigen voor excursies in de fabriek. Verder biedt het bedrijf hulp aan voor het maken van een 
spreekbeurt, inclusief proefzakjes om uit te delen aan klasgenoten. De Hoeksche Hoeve verwacht in 
ruil voor de hulp dat het merk ‘Boerderij chips’ in het verhaal terugkomt.33 Het is niet duidelijk of 
dit aanbod zich beperkt tot middelbare scholen of ook is gericht op kinderen op basisscholen. Dit 
laatste is in strijd met de RVV. 

Intersnack voert als beleid dat geen marketing is toegestaan op scholen. Dit geldt voor alle 
scholen, zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Kettle hanteert 18+ als doelgroep 
voor het marketingbeleid, wat ook geldt voor scholen. Ook Do-It richt zich niet op scholen maar 
geeft niet aan of dit voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs geldt.  

PepsiCo verkoopt geen chipsproducten op basisscholen. Verder geeft het bedrijf aan aan dat het 
uitsluitend kleinverpakkingen aanbiedt op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten en 
de laagcalorische producten binnen de snacks portfolio promoot.  
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Hoofdstuk 3 Resultaten chocoladeproducenten 

3.1 Transparantie chocoladeproducenten 

Tabel 21 geeft weer in hoeverre chocoladeproducenten medewerking hebben verleend aan het 
onderzoek.  

 Transparantie chocoladeproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI34 Score Toelichting Icoon 

Ferrero Ferrero, Kinder  Ja 4 Publiek beleid en  
Informatie per e-
mail 

 

Mars  Balisto; Bounty; Celebrations; Maltesers; 
Mars; Milky Way; M&M's; Snickers; Twix 

Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Nestlé Bros; KitKat; Lion; Nestle; Nuts; Rolo; 
Smarties 

Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Bonvita  Bonvita Nee 2 Telefonische 
informatie  

Koninklijke 
Verkade  

Verkade Ja 2 Informatie per e-
mail  

Lindt & Sprüngli Lindt Nee 2 Informatie per e-
mail  

Tony’s 
Chocolonely 

Tony’s Chocolonely Nee 2 Vragenlijst 

 
Alfred Ritter  Ritter sport Nee 0 Geen respons 

 
EcoFinia  Björnsted; Vivani Nee 0 Geen respons 

 
Mondelez Cadbury, Cote D'or, Green and Black, 

Milka 
Ja 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

Alfred Ritter, EcoFinia en Mondelez hebben geen medewerking verleend aan het onderzoek. 

3.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie/RVV (score 4) 

Specifiek voor chocolade wordt de RVV beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de 
Alliantie, zie 1.7.1, Tabel 10. Het beleid van zes bedrijven (Bonvita, Tony’s Chocolonely, Ferrero, 
Mars, Nestlé en Verkade) voldoet aan de RVV.  

Tony’s Chocolonely geeft aan dat het zich niet richt op kinderen jonger dan 18 jaar. Ook dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig als het standpunt van de Alliantie. 
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 Beleid minder vergaand dan RVV (1) 

Lindt & Sprüngli verklaart in haarSustainability Strategy, beschikbaar op de website, dat 
kinderen niet de belangrijkste doelgroep zijn voor marketing en reclameactiviteiten.35 Dit is 
echter niet hetzelfde als het hanteren van een (publiek) kindermarketingbeleid. Het bedrijf 
geeft geen heldere definities van de leeftijdsgrenzen die worden gehanteerd en Lindt & 
Sprüngli maakt ook niet duidelijk of het zich op de Nederlandse markt houdt aan de RVV. 
Daarom is dit beleid beoordeeld als minder vergaand dan RVV. 

 Geen informatie en geen beleid (score 0) 

Alfred Ritter, EcoFinia en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid en ook geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek. 

Tabel 22 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van chipsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Totaalscores chocoladeproducenten Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 
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Score 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

3.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Geen van de bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Ferrero, Mars, Nestlé en Verkade voeren als beleid dat er geen reclame voor chocolade wordt 
gemaakt in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen indien meer dan 25% van het 
publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  
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 Geen informatie/geen beleid (score 0) 

Bonvita maakt alleen reclame via facebook en de eigen website, en niet via andere 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. Tony’s Chocolonely geeft aan dat het geen 
bereiksdrempels hanteert omdat het bedrijf geen traditionele media inzet. Het bedrijf 
communiceert via PR, sociale media, de eigen website en acties op de winkelvloer. De bedrijven 
menen dat een beleid voor bereiksdrempels niet nodig is. Echter, sociale media en websites 
vallen ook onder mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. Beide bedrijven krijgen score 
0 voor het niet hebben van beleid. 

Lindt & Sprüngli heeft geen informatie verstrekt over welke bereiksdrempel en leeftijdsgroepen 
worden gehanteerd bij het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. 

Alfred Ritter, EcoFinia en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 23 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van chocoladeproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores chococladeproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 
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Score 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

3.4 Verpakking 

3.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Drie bedrijven (Bonvita, Mars en Nestlé) hanteren als algemeen beleid dat ze geen gebruik 
maken van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. xiii 

                                                 

 
xiii  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Verkade volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen.  

Tony’s Chocolonely geeft aan dat ze de verpakking niet gebruiken als marketingkanaal gericht 
op kinderen. Maar omdat het gebruik van marketingactivaties niet volledig wordt uitgesloten 
kan niet worden gesteld dat er in het algemeen geen gebruik wordt gemaakt van de 
verpakking gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, maar heeft niet 
bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

3.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Nestlé, Tony’s Chocolonely en Verkade voeren als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van licensed characters op de verpakking en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen maar heeft niet 
bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

3.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Nestlé, Tony’s Chocolonely en Verkade voeren als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van brand-owned characters op de verpakking en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen maar heeft niet 
bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 
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3.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Nestlé en Verkade voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
marketingactivaties op de verpakking en Mars in ieder geval niet gericht op kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Tony’s Chocolonely heeft aangegeven dat het op de binnenkant van de chocoladerepen 
(familie)spellen met een volwassen karakter plaatst, maar heeft daarbij niet aangegeven welke 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Het gebruik van de term ‘familiespellen’ impliceert dat 
marketingactivaties gericht op kinderen niet volledig worden uitgesloten. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen maar heeft niet 
bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

3.4.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van 
chocoladeproducenten voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita en Nestlé voeren als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking als 
marketingkanaal en Mars in ieder geval niet gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Het beleid van Verkade (3,0) volgt in het algemeen de RVV. Daarnaast mogen licensed 
characters, brand-owned characters en marketingactivaties niet gebruikt worden op de 
verpakking, waardoor de totaalscore hoger uitkomt.  

Het beleid van Tony’s Chocolonely (2,7) is om geen gebruik te maken van de verpakking voor 
reclame gericht op kinderen, behalve in beperkte mate van marketingactivaties. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen maar heeft niet 
bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 24 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 
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 Totaalscores chocoladeproducenten Verpakking 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 3,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

3.5 POS-materiaal 

3.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Mars, Nestlé en Tony’s Chocolonely voeren als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd 
als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Verkade volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van POS-materiaal als 
marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, ofwel de personen die 
bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd of dit ook 
geldt voor POS-materiaal.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

3.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Nestlé, Tony’s Chocolonely en Verkade hanteren als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van licensed characters op POS-materiaal en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, ofwel de personen die 
bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd of dit ook 
geldt voor POS-materiaal.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

3.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Mars, Nestlé, Tony’s Chocolonely en Verkade voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van brand-owned characters op POS-materiaal richting kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, ofwel de personen die 
bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd of dit ook 
geldt voor POS-materiaal. Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez geven geen 
informatie over het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen. 

3.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van chocoladeproducenten voor het 
gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Bonvita, Mars, Nestlé, Tony’s Chocolonely en Verkade voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, ofwel de personen die 
bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd of dit ook 
geldt voor POS-materiaal.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 
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3.5.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van 
chocoladeproducenten voor het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vier bedrijven (Bonvita, Mars, Nestlé, Tony’s Chocolonely) voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Het beleid van Verkade (3,0) volgt in het algemeen de RVV. Daarnaast mogen licensed 
characters, brand-owned characters en marketingactivaties niet gebruikt worden op POS-
materiaal, waardoor de totaalscore hoger uitkomt.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat de marketing zich richt op volwassenen, ofwel de personen die 
bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd of dit ook 
geldt voor POS-materiaal.  

Alfred Ritter, EcoFinia, Lindt & Sprüngli en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid 
en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 25 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores chocoladeproducenten POS-materiaal 
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Algemeen 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 

Licensed characters 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 

Brand-owned characters 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 

Marketingactivaties 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 

Totaalscore 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; 3 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

3.6 Samenvatting en eindscores 

Alfred Ritter, EcoFinia en Mondelez hebben ook na herhaaldelijk verzoek niet meegewerkt aan het 
onderzoek. Bij de verificatie van de onderzoeksbevindingen waren alleen Mars en Verkade bereid 
om uitgebreid in te gaan op het verzoek om feedback en aanvullingen. 
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Vijf van de tien geselecteerde bedrijven zijn lid van de FNLI (Mondelez, Mars, Nestlé, Koninklijke 
Verkade en Ferrero). Bij drie van deze bedrijven, Mars, Nestlé en Verkade, gaat het beleid verder 
dan de RVV. Zij maken geen gebruik van licensed en brand-owned characters, of van 
marketingactivaties op de verpakking of POS-materiaal gericht op kinderen. Ferrero geeft aan dat 
marketing gericht is op ouders en volwassenen maar maakte niet duidelijk of dit ook geldt voor de 
verpakking en POS-materiaal. Mondelez, behalve voor chocolade ook geselecteerd voor ijs en 
koekjes, heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek. 

Wat opvalt, is dat internationale merken als Mars en Nestlé geen marketing inzetten die specifiek is 
gericht op kinderen, en dat geldt ook voor Bonvita en Tony’s Chocolonely. Ook Ferrero gaf aan dat 
het bedrijf zich in haar marketingcommunicatie primair tot ouders/verzorgers richt. Lindt & 
Sprüngli blijft achter bij de andere bedrijven doordat het niet of nauwelijks een 
kindermarketingbeleid heeft ontwikkeld. 

Ferrero houdt zich voor de Nederlandse markt aan de RVV maar hanteert internationaal de Ferrero 
Principles on Advertising and Marketing. Het internationale beleid gaat uit van een leeftijdsgrens 
van 12 jaar en ouder voor marketing gericht op kinderen in plaats van 13 jaar en ouder. Voor 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen geldt internationaal een bereiksdrempel van 35% 
in plaats van 25%. Het internationale kindermarketingbeleid van Ferrero is gebaseerd op de EU 
Pledge, waar Ferrero een van de oprichters van is.36 

Mars houdt zich voor de Nederlandse markt aan de leeftijdsgrenzen van de RVV. Internationaal 
hanteert Mars een lagere leeftijdsgrens: geen reclame-uitingen gericht op kinderen van 0 tot en 
met 11 jaar. Dit geldt voor het gebruik van brand-owned characters, ook expliciet voor de 
verpakking en POS-materiaal: "Our brand characters are not intended to appeal to children under 
12 and Character Guidelines will be strictly enforced across our business and across all marketing 
levers including advertising, packaging and display, with oversight from the Brand Board."37 Voor 
het gebruik van licensed characters is niet helemaal duidelijk of dit ook geldt voor de verpakking 
en POS-materiaal: "We will not use a celebrity or licensed animated character intended to appeal 
primarily to children under 12 in our marketing communication."(…) De bereiksdrempel die wordt 
gehanteerd voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen is net als bij de RVV gesteld op 
25%.38 

Nestlé onderschrijft in Nederland de RVV en de daarbinnen geldende lokale richtlijnen. 39 Nestlé 
heeft voor de internationale markt ''specifieke richtlijnen voor op kinderen gerichte communicatie, 
waaronder een verbod op reclame- of marketingactiviteiten gericht op kinderen jonger dan 6 jaar. 
Reclame gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar, is beperkt tot producten die voldoen aan vooraf 
vastgestelde voedingscriteria".40 In het internationale beleid zijn de leeftijdsgrenzen dus lager als 
bij de RVV. Reclame gericht op kinderen van 6 tot en met 11 jaar “is beperkt tot producten die 
voldoen aan vooraf vastgestelde voedingscriteria, waaronder duidelijke limieten voor energie- en 
gezondheidsgevoelige ingrediënten zoals suikers, zout, verzadigd vet en transvetten”. Deze 
voedingscriteria zijn vastgelegd in de Nestlé Policy on Nutrition and Health Claims: “Onze principes 
voor op kinderen gerichte communicatie beogen specifiek om kinderen te beschermen door 
ervoor te zorgen dat de reclame niet misleidend is, het ouderlijk gezag niet ondermijnt, geen 
onrealistische verwachting op succes genereert, geen gevoel van urgentie opwekt of toespelingen 
maakt op de lage prijs. ”De Nestlé Policy on Nutrition and Health Claims vormt de richtlijn voor ons 
handelen ten aanzien van wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsclaims."41  

De verschillen in beleid en eindscores voor het kindermarketingbeleid van chocoladeproducenten 
voor alle vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat:  
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 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het beleid van geen van de chocoladeproducenten voldoet volledig aan het standpunt van de 
Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Volgens het beleid van Mars (3,5), Nestlé (3,5), Bonvita (3,0), Verkade (3,0) en Tony’s 
Chocolonely (2,7) wordt er geen gebruik gemaakt van mediadragers specifiek gericht op 
kinderen, de verpakking of POS-materiaal. Tony’s Chocolonely maakt wel gebruik van 
marketingactivaties (spelletjes) op de verpakking, en Verkade sluit het gebruik van de 
verpakking en POS-materiaal niet volledig uit.  

Bij mediadragers niet specifiek gericht op kinderen volgt geen enkel bedrijf het standpunt van 
de Alliantie. Mars, Nestlé en Verkade hanteren een bereiksdrempel van 25%. Tony’s 
Chocolonely hanteert geen bereiksdrempel en Bonvita heeft hierover geen duidelijke informatie 
verstrekt. 

 Beleid minder vergaand dan RVV (eindscore tussen 0 en 2) 

Het beleid van Ferrero (1,5) en Lindt & Sprüngli (0,3) gaat gemiddeld genomen minder ver dan 
de RVV. Beide bedrijven hebben geen duidelijke informatie verstrekt over het beleid ten 
aanzien van de verpakking en POS-materiaal. Lindt & Sprüngli hanteert geen duidelijke 
leeftijdsgrens en heeft geen informatie verstrekt ten aanzien van het gebruik van mediadragers 
specifiek en mediadragers niet specifiek voor reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (eindscore 0) 

Alfred Ritter, EcoFinia en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 26 geeft een overzicht van de totaalscores voor het kindermarketingbeleid van 
chocoladeproducenten. 

 Eindscores chocoladeproducenten 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verpakking 4,0 4,0 4,0 3,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

POS-materiaal 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eindscore 3,5 3,5 3,0 3,0 2,7 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een 
toelichting zie paragraaf 1.7.  
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3.7 Overig beleid 

Verkade en Tony’s Chocolonely bieden op hun website een spreekbeurtpakket aan. Het 
spreekbeurtpakket van Tony’s Chocolonely legt daarbij de nadruk op de duurzame herkomst van 
de cacao. 

  



 Pagina | 54  

Hoofdstuk 4 Resultaten frisdrankproducenten 

4.1 Transparantie frisdrankproducenten 

Tabel 27 geeft weer in hoeverre frisdrankproducenten medewerking hebben verleend aan het 
onderzoek.  

 Transparantie frisdrankproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI42 Score Toelichting Icoon 

Coca-Cola 
Nederland 

Appletiser; Aquarius; 
Chaudfontaine; Coca-Cola 
Nederland; Fanta; Finley; Kinley; 
Minute Maid; Nestea; Sprite. 

Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Unilever  Lipton; Pure Leaf. Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Kraft Heinz Company Karvan Cévitam; Roosvicee. Nee 2 Vragenlijst 

 
PepsiCo   Mountain Dew; Pepsi; 7up. Ja 2 Vragenlijst 

 
Refresco Gerber 
Group 

Wicky Nee 2 Vragenlijst 

 
Rivella Rivella Ja 2 Vragenlijst 

 
Spa Monopole Spa; Spa Duo; Spa Fruit. Ja 2 Vragenlijst 

 
Vrumona  Royal Club, Sisi, Crystal Clear, 

Gatorade, Climax, Sourcy 
(waaronder Sourcy Water met 
Fruitsmaakje), Pago, Naturalicious. 

Ja 2 Vragenlijst 

 

Riedel Dubbel Friss; Taksi Nee 0 Geen respons 

 
United Soft Drinks Bar-Le-Duc, Raak Ja 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

De vragenlijst voor Rivella is beantwoord door Vrumona. Riedel en United Soft Drinks hebben geen 
medewerking verleend aan het onderzoek. 

4.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid van frisdrankproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vijf bedrijven (Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo, Refresco en Spa) voeren als beleid 
dat er geen reclame wordt gemaakt in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar. Kraft Heinz zegt daarover tevens dat de marketing zich richt op consumenten 
tussen de 25 en 45 jaar. Spa hanteert een leeftijdsgrens van 20 jaar en ouder voor 
marketingcommunicatie. Refresco richt zich op ouders (25-40 jaar). Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. xiv  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Rivella, Unilever en Vrumona voeren als beleid dat er geen reclame voor voedingsmiddelen 
wordt gemaakt in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar met 
uitzondering van reclame voor producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria en is gericht 
op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en ook geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek. 

Tabel 28 geeft een overzicht van het beleid van frisdrankproducenten voor marketingcommunicatie 
in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Totaalscores frisdrankproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 4 4 4 4 2 2 2 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

4.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Geen van de bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

                                                 

 
xiv  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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 Beleid conform RVV (score 2) 

Coca-Cola Nederland voert als beleid dat er geen reclame voor voedingsmiddelen wordt 
gemaakt in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen indien meer dan 25% van het 
publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Ook niet voor de leeftijdgroep van 7 tot 
en met 12 jaar op basis van RVV-voedingscriteria. 

Kraft Heinz, PepsiCo, Rivella, Unilever en Vrumona hanteren dezelfde bereiksdrempel van 25% 
maar maken daarnaast nog onderscheid tussen de leeftijdsgroepen 0 tot en met 6 jaar en 7 tot 
en met 12 jaar.  

Kraft Heinz richt zich daarbij in geen enkele reclame op kinderen van 0 tot en met 6 jaar en bij 
de groep van 7 tot en met 12 jaar is dit alleen toegestaan als er wordt voldaan aan de 
voedingscriteria van de RVV.  

PepsiCo, Rivella, Unilever en Vrumona zijn minder strikt dan Kraft Heinz. Er mag alleen reclame 
worden gemaakt voor producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria als minder dan 25% 
van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 6 jaar en meer dan 25% van het publiek 
uit kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Dit betekent dat de doelgroep van 0 tot en met 6 jaar niet 
volledig wordt uitgesloten, ondanks dat volgens de RVV richtlijnen reclame voor 
voedingsmiddelen zich niet mag richten tot kinderen van 0 tot en met 6 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Refresco heeft als marketingbeleid dat het zich in reclameuitingen niet richt op kinderen maar 
op ouders (25-40 jaar). Refresco geeft echter niet aan welke bereiksdrempel wordt gehanteerd 
wanneer reclame wordt gemaakt via mediadragers waarvan het publiek gedeeltelijk bestaat uit 
kinderen tot en met 12 jaar.  

Spa geeft aan dat het geen ‘standaarddrempels’ hanteert voor marketingcommunicatie maar 
geeft verder geen toelichting wat voor drempels of waardes het dan wel toepast.  

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek. 

Tabel 29 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van frisdrankproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores frisdrankproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
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Score 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  
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4.4 Verpakking 

4.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Twee bedrijven (Coca-Cola Nederland en Spa) voeren als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Refresco geeft aan dat het alleen gebruik maakt van de verpakking als marketingkanaal gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar voor Wicky Water met Fruit, niet voor andere Wicky-
producten, op basis van eigen voedingscriteria: “bevat nauwelijks suiker en geen zoetstoffen”. 
Op deze verpakkingen zijn brand-owned fruit characters afgebeeld, om de productlijn te 
promoten als “een gezonder alternatief voor de reguliere productlijn”, aldus Refresco. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van vier bedrijven (PepsiCo, Rivella, Unilever en Vrumona) volgt de RVV. Zij stellen 
geen restricties aan het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kraft Heinz heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.  

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek.  

4.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vrumona voldoet aan het standpunt van de Alliantie. Het bedrijf voert als beleid dat er alleen 
gebruik wordt gemaakt van licensed characters op de verpakking van Sourcy met fruitsmaakje, 
een product dat past in de Schijf van Vijf.  

Vijf andere bedrijven (Coca-Cola Nederland, PepsiCo, Refresco, Rivella en Spa) voeren als beleid 
dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van licensed characters op de verpakking. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief verpakking. Het bedrijf houdt zich ook aan 
lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal altijd de strengste richtlijnen toepassen, 
in dit geval dus het eigen internationale beleid.  
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Kraft Heinz geeft aan dat het voor het merk Karvan Cévitam geen gebruik maakt van licensed 
characters op de verpakking. Het is onduidelijk of dit beleid ook geldt voor het merk Roosvicee. 
Omdat dit beleid geldt voor een deel van de producten krijgt Kraft Heinz hiervoor score 3. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek over het gebruik van licensed characters op de verpakking. 

4.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo, Rivella en Vrumona voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op de verpakking. Spa hanteert een 
leeftijdsgrens van 20 jaar en ouder voor het gebruik van brand-owned characters op de 
verpakking. Het beleid van de vijf bedrijven wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Refresco hanteert eigen voedingscriteria (“nauwelijks suiker en geen zoetstoffen”) voor het 
gebruik van brand-owned characters op de verpakking: alleen op de verpakking van Wicky 
Water met Fruit, niet op andere Wicky-producten. Er worden geen leeftijdsrestricties 
gehanteerd. Het beleid van Refresco gaat minder ver dan de Alliantie maar verder dan de RVV, 
die geen restricties oplegt aan het gebruik van brand-owned characters op de verpakking.  

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief verpakking. Het bedrijf houdt zich ook aan 
lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal altijd de strengste richtlijnen toepassen, 
in dit geval dus het eigen internationale beleid.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek over het beleid voor het gebruik van brand-owned 
characters op de verpakking. 

4.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van Vrumona voldoet aan het standpunt van de Alliantie. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van marketingactivaties op de verpakking van Sourcy met fruitsmaakje, een product 
dat past in de Schijf van Vijf.  
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Coca-Cola Nederland richt marketingactivaties niet op kinderen van 0 tot en met 12 jaar en 
geeft aan dat er het laatste jaar alleen sprake was van marketingactivaties gericht op personen 
van minimaal 14 jaar en ouder. PepsiCo hanteert standaard een leeftijdsgrens van 16 jaar en 
ouder en Spa van 20 jaar en ouder. Refresco en Rivella maken geen gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking. Het beleid van deze vijf bedrijven wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Volgens het beleid van Unilever worden er geen restricties gesteld aan het gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking. Dit is in lijn met de RVV.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Kraft Heinz heeft geen informatie verstrekt over haar beleid ten aanzien van het gebruik van 
marketingactivaties op de verpakking.  

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek. 

4.4.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van frisdrankproducenten 
voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Coca-Cola Nederland en Spa voeren als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 
verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Het beleid van de overige bedrijven gaat minder ver dan de Alliantie maar verder dan de RVV. 
Onderstaand wordt het beleid van de bedrijven toegelicht in volgorde van het meest dicht bij 
het standpunt van de Alliantie tot het minst dicht bij het standpunt van de Alliantie: 

 Refresco (3,3) maakt geen gebruik van licensed characters en marketingactivaties op de 
verpakking en hanteert voedingscriteria voor het gebruik van de verpakking in het 
algemeen en voor het gebruik van brand-owned characters op de verpakking gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar; 

 PepsiCo (3,0) en Rivella (3,0) stellen geen restricties aan het gebruik van de verpakking in 
het algemeen maar maken geen gebruik van licensed characters, brand-owned characters 
en marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar; 

 Vrumona (3,0) maakt geen gebruik van brand-owned characters en alleen gebruik van 
licenced characters en marketingactivaties voor producten die voldoen aan de Schijf van 
Vijf. 

 Unilever (2,3) volgt in het algemeen de RVV maar hanteert strictere leeftijdsgrenzen en 
voedingscriteria voor het gebruik van licensed characters en brand-owned characters op de 
verpakking.  
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 Beleid minder vergaand dan RVV (score tussen 0 en 2) 

Kraft Heinz (1,2) heeft geen informatie verstrekt over het algemene beleid ten aanzien van het 
gebruik van de verpakking. Ook is niet duidelijk of marketingactivaties gebruikt mogen worden. 
Het bedrijf stelt dat het geen gebruik maakt van brand-owned characters op de verpakking van 
de geselecteerde merken en ook niet van licensed characters op de verpakking van Karvan 
Cévitam. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek over hun beleid voor het gebruik van de verpakking. 

Tabel 30 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores frisdrankproducenten Verpakking 
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Algemeen 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 3,3 3,0 3,0 3,0 2,3 1,2 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; > 0 en < 2 = RVV-; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

4.5 POS-materiaal 

4.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vier bedrijven (Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo en Spa) voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar. Coca-Cola Nederland hanteert voor energiedranken een leeftijdsgrens van 16 
jaar en ouder. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Refresco heeft als beleid dat het zich via POS-materiaal niet specifiek op kinderen richt, met 
uitzondering van producten die voldoen aan specifieke voedingscriteria. Daarmee gaat 
Refresco verder dan de RVV, die geen restricties heeft ten aanzien van POS-materiaal als 
marketingkanaal gericht op kinderen, maar minder ver dan de Alliantie, die als standpunt heeft: 
alleen gebruik van POS-materiaal op voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 voor 
producten die passen in de Schijf van Vijf.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Rivella, Unilever en Vrumona volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van 
POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik 
van POS-materiaal.  

4.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van Vrumona voldoet aan het standpunt van de Alliantie. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van licensed characters op POS-materiaal voor Sourcy met fruitsmaakje, een product 
dat past in de Schijf van Vijf.  

Zes andere bedrijven (Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo, Refresco, Rivella en Spa) 
maken geen gebruik van licensed characters op POS-materiaal. Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief “consumer promotions, in-store activities, PR 
materials”. Het bedrijf houdt zich ook aan lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal 
altijd de strengste richtlijnen toepassen, in dit geval dus het eigen internationale beleid. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik 
van POS-materiaal, zie paragraaf 4.5.1. 

4.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van frisdrankproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo, Rivella en Vrumona voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op POS-materiaal. Spa hanteert een 
leeftijdsgrens van 20 jaar en ouder voor het gebruik van brand-owned characters op POS-
materiaal. Voor alle zes bedrijven geldt dat dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Refresco hanteert eigen voedingscriteria (“nauwelijks suiker en geen zoetstoffen”) voor het 
gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal: alleen op POS-materiaal voor Wicky 
Water met Fruit, niet op andere Wicky-producten. Er worden geen leeftijdsrestricties 
gehanteerd. Dit beleid gaat minder ver dan de Alliantie maar verder dan de RVV, die geen 
restricties oplegt aan het gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal. 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief “consumer promotions, in-store activities, PR 
materials”. Het bedrijf houdt zich ook aan lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal 
altijd de strengste richtlijnen toepassen, in dit geval dus het eigen internationale beleid. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik 
van POS-materiaal. 

4.5.4 Marketingactivaties 

Alle frisdrankproducenten maken gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal. Hieronder 
volgt een toelichting op het beleid en de scores van de bedrijven voor het gebruik van 
marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar:  

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vrumona voldoet aan het standpunt van de Alliantie. Er wordt alleen gebruik gemaakt van 
marketingactivaties op POS-materiaal voor Sourcy met fruitsmaakje, een product dat past in de 
Schijf van Vijf. Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo, Refresco, Rivella en Spa richten 
marketingactivaties niet op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. PepsiCo hanteert standaard een 
leeftijdsgrens van 16 jaar en ouder en Spa van 20 jaar en ouder. Coca-Cola Nederland hanteert 
voor energiedranken een leeftijdsgrens van minimaal 16 jaar. Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Unilever volgt de RVV: geen restricties voor het gebruik van marketingactivaties 
op POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen informatie verstrekt over hun beleid voor het gebruik 
van POS-materiaal. 
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4.5.5 Totaalscore  

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van frisdrankproducenten 
voor het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van Coca-Cola Nederland, Kraft Heinz, PepsiCo en Spa is gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Het beleid van Refresco (3,3), Rivella (3,0) en Vrumona (3,0) gaat minder ver dan de Alliantie 
maar verder dan de RVV:  

 Refresco hanteert voedingscriteria voor het gebruik van POS-materiaal in het algemeen en 
brand-owned characters op POS-materiaal en maakt geen gebruik van licensed characters 
en marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Rivella stelt in het algemeen geen restricties aan het gebruik van POS-materiaal gericht op 
kinderen maar maakt geen gebruik van licensed en brand-owned characters of 
marketingactivaties op POS-materiaal. 

 Vrumona maakt geen gebruik van brand-owned characters en alleen gebruik van licenced 
characters en marketingactivaties voor producten die voldoen aan de Schijf van Vijf. 

Het beleid van Unilever (2,3) volgt in het algemeen de RVV maar het bedrijf hanteert strictere 
leeftijdsgrenzen en voedingscriteria dan de RVV voor het gebruik van licensed characters en 
brand-owned characters bij POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt gedurende het onderzoek. 

Tabel 31 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores frisdrankproducenten POS-materiaal 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,0 3,0 2,3 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  
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4.6 Samenvatting en eindscores 

Riedel en United Soft Drinks hebben geen medewerking verleend aan het onderzoek, ondanks de 
aanwezigheid van typische kinderproducten in het assortiment.  

De Nederlandse markt voor frisdrank wordt gedomineerd door grote, internationaal opererende 
merken. Desondanks is het opvallend dat slechts twee bedrijven (Coca-Cola Nederland en Unilever) 
een eigen publiek beschikbaar kindermarketingbeleid hebben.  

PepsiCo, Coca-Cola Nederland (als onderdeel van The Coca-Cola Company) en Refresco 
onderschrijven het beleid van UNESDA, waar ze lid van zijn. De relatief hoge eindscores van deze 
bedrijven zouden verklaard kunnen worden door dit lidmaatschap. Het beleid van UNESDA gaat op 
sommige punten verder dan de RVV. Voor mediadragers specifiek gericht op kinderen is marketing 
voor frisdrank richting kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 11 jaar volledig uitgesloten door 
de strengere voedingscriteria van de UNESDA. De RVV-voedingscriteria staan reclame voor 
frisdrank gericht op de leeftijdsgroep 7 tot en met 12 jaar namelijk toe. En hoewel de UNESDA een 
lagere leeftijdsgrens hanteert als de RVV, namelijk 0 tot en met 11 jaar, wordt door UNESDA-leden 
in Nederland de leeftijdsgrens van de RVV gehanteerd, namelijk 0 tot en met 12 jaar. Hetzelfde 
geldt voor het beleid wat betreft mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. In Nederland 
wordt een bereiksdrempel van 25% gehanteerd (in lijn met RVV) en buiten Nederland 35% (in lijn 
met UNESDA). Door die combinatie van UNESDA en RVV richtlijnen krijgen deze bedrijven hogere 
scores. 

Unilever Nederland volgt over het algemeen de RVV, maar in haar internationale beleid hanteert 
het bedrijf een lagere leeftijdsgrens en strengere voedingscriteria.  

Van de geselecteerde frisdrankproducenten zijn er zes lid van de FNLI (Coca-Cola Nederland, 
PepsiCo, Rivella, Spa Monopole, Unilever, Vrumona en United Soft Drinks). Het 
kindermarketingbeleid van Vrumona gaat net iets verder dan de RVV. Vrumona heeft wel 
belangrijke stappen gezet ten aanzien van het gebruik van de verpakking en POS-materiaal. 
Daarop worden geen licensed en brand-owned characters of marketingactivaties ingezet.  

De verschillen in beleid en scores voor het kindermarketingbeleid van frisdrankproducenten voor 
alle vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Geen van de bedrijven voldoet volledig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Het beleid van de volgende bedrijven gaat minder ver dan de Alliantie maar verder dan de RVV: 

 Coca-Cola Nederland (3,5) voldoet aan het standpunt van de Alliantie, behalve voor 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. De bereiksdrempel die Coca-Cola 
Nederland hanteert volgt de RVV en niet het standpunt van de Alliantie. 

PepsiCo (3,3), Spa (3,0), Kraft Heinz (2,8) en Refresco (2,7) voldoen aan het standpunt van de 
Alliantie voor het gebruik van mediadragers specifiek gericht op kinderen. Wat betreft het 
gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen is het beleid van de bedrijven 
in lijn met de RVV, behalve Refresco en Spa, die niet voldoen aan de bereiksdrempel van de 
RVV (25%). Vrumona en Rivella (allebei 2,5) hanteren voor mediadragers specifiek en niet 
specifiek gericht op kinderen de RVV. 
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Spa maakt geen gebruik van de verpakking of POS-materiaal als marketingkanaal gericht 
op kinderen. Kraft Heinz maakt geen gebruik van POS-materiaal en niet van brand-owned 
characters en voor een deel van de merken ook niet van licensed characters op de 
verpakking. Refresco hanteert voedingscriteria voor het gebruik van de verpakking in het 
algemeen en voor het gebruik van brand-owned characters op zowel de verpakking als op 
POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar maar maakt geen gebruik van 
andere marketinguitingen op de verpakking als POS-materiaal.  

PepsiCo hanteert de RVV richtlijnen als algemeen beleid voor het gebruik van verpakkingen 
als marketingkanaal, en maakt geen gebruik van licensed characters, brand-owned 
characters en marketingactivaties gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar (dit komt 
overeen met het standpunt van de Alliantie). 

Refresco hanteert voedingscriteria voor het gebruik van brand-owned characters op POS-
materiaal en maakt geen gebruik van andere marketinguitingen op POS-materiaal gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Unilever (2,2) volgt in het algemeen de RVV maar hanteert leeftijdsgrenzen en 
voedingscriteria in haar internationale beleid voor het gebruik van licensed characters en 
brand-owned characters op de verpakking en bij POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Riedel (0,0) en United Soft Drinks (0,0) hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt.  

Tabel 32 geeft een overzicht van de totaalscores voor het kindermarketingbeleid van 
frisdrankproducenten. 

 Eindscores frisdrankproducenten 

Scores t.a.v. 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht 
op kinderen 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Verpakking 4,0 3,0 4,0 1,2 3,3 3,0 3,0 2,3 0,0 0,0 

POS-materiaal 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,0 3,0 2,3 0,0 0,0 

Eindscore 3,5 3,3 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  
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4.7 Overig beleid 

Het beleid van Unilever volgt de RVV. Unilever houdt dan ook geen promotieacties gericht op 
kinderen op de basisschool. Promotieacties gericht op de schoolleiding is wel toegestaan.43  

Kraft Heinz voert als beleid dat er geen reclame wordt gemaakt op basisscholen. Op middelbare 
scholen worden geen volumeacties ingezet. 

Als lid van UNESDA hebben PepsiCo, Coca-Cola Nederland en Refresco zich gecommitteerd aan de 
volgende richtlijnen: 

 Geen verkoop van frisdranken op basisscholen; 
 Op middelbare scholen verkoop van frisdranken in merkloze frisdrankautomaten en 

beschikbaarstelling van een breed assortiment frisdranken, inclusief water, fruitsappen en 
suikervrije varianten.44 

Coca-Cola Nederland en Spa Monopole hebben tevens het Akkoord 'Gezonde Voeding op 
Scholen' ondertekend en volgen deze richtlijnen. Coca-Cola Nederland licht toe dat het geen 
producten verkoopt via basisscholen en dat de ambitie heeft om middelbare scholen en het MBO 
een gezondere keuze te bieden die voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het 
Voedingscentrum, met nadruk op “waters, light en zero dranken". Coca-Cola Nederland is niet met 
energiedrank aanwezig op scholen.45 

Refresco geeft aan dat het geen marketingactiviteiten inzet op scholen maar voert dat niet 
consequent door. Het bedrijf gaat namelijk wel in op sponsorverzoeken van scholen of 
kindervakantieweken om hen te sponsoren met Wicky: “In dat geval sponsoren wij alleen met 
pakjes Wicky Water met Fruit (en anders Wicky Zonder Suiker); kortom onze gezonde alternatieven 
die nauwelijks of helemaal geen suiker bevatten.".   

Volgens het internationale beleid van Unilever kan het bedrijf indien gevraagd door een erkende 
autoriteit op het gebied van gezondheid/educatie en de leiding van een school deelnemen aan 
educatieprogramma's met gebruik van de eigen merken.46 

Refresco geeft aan dat het contact zoekt met organisaties zoals de GGD, het Diabetes fonds en 
JOGG, om Wicky Water met Fruit te promoten. Daarnaast onderhoudt Refresco contact met het 
Voedingscentrum over het aanbod van gezonde alternatieven. Echter, volgens het 
Voedingscentrum past dit product niet in de Schijf van Vijf.47 
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Hoofdstuk 5 Resultaten ijsproducenten 

5.1 Transparantie ijsproducenten 

Tabel 33 geeft weer in hoeverre ijsproducenten medewerking hebben verleend aan het onderzoek. 

 Transparantie ijsproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI48 Score Toelichting Icoon 

Mars Bounty; Mars; Snickers; Twix Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Unilever  Ben & Jerry's; Cornetto; 
Hertog; Magnum; Ola; Swedish 
Glace; Viennetta 

Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Frio Food Echt Hollands, Tonitto Nee 2 Informatie per e-
mail  

Professor 
Grunschnabel 

Professor Grunschnabel Nee 2 Telefonische 
informatie  

Tonitto Tonitto Nee 2 Informatie per e-
mail  

Van Gils Van Gils Nee 2 Informatie per e-
mail  

Belgian Icecream 
Group  

IJsboerke  Nee 0 Geen respons 

 
Copar  Candyman Ja 0 Geen respons 

 
General Mills Häagen-Dazs Nee 0 Geen respons 

 
Mondelez Milka, Oreo en Toblerone Ja 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

FrioFood heeft de vragenlijst namens Tonitto beantwoord. Belgian Icecream Group, Copar, General 
Mills en Mondelez hebben op geen enkele wijze meegewerkt aan het onderzoek.  

5.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid van ijsproducenten voor marketingcommunicatie 
in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vijf bedrijven (Frio Food, Mars, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils) voeren als beleid 
dat er geen reclame wordt gemaakt in/op mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar. Frio Food geeft expliciet aan dat als er marketingcampagnes plaatsvinden, die op 
volwassenen zijn gericht. Het beleid van de bedrijven wordt beschouwd als gelijkwaardig aan 
het standpunt van de Alliantie. xv 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Unilever voert als beleid dat er geen reclame voor voedingsmiddelen wordt gemaakt in/op 
mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar met uitzondering van reclame voor 
producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria gericht op kinderen van 7 tot en met 12 
jaar. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen informatie verstrekt 
over hun beleid voor mediadragers specifiek gericht op kinderen. 

Tabel 34 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van ijsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Totaalscores ijsproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

5.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

                                                 

 
xv  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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 Beleid conform RVV (score 2) 

Voor de beoordeling van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen geldt alleen de 
bereiksdrempel. Mars hanteert een bereiksdrempel conform de RVV: geen reclame voor ijs 
indien meer dan 25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Unilever voert als beleid dat er alleen reclame mag worden gemaakt voor producten die 
voldoen aan de RVV-voedingscriteria als minder dan 25% van het publiek bestaat uit kinderen 
van 0 tot en met 6 jaar en meer dan 25% van het publiek uit kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 
Dit betekent dat de doelgroep van 0 tot en met 6 jaar niet volledig wordt uitgesloten, ondanks 
dat volgens de RVV richtlijnen reclame voor voedingsmiddelen zich niet mag richten tot 
kinderen van 0 tot en met 6 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0)  

Frio Food en Tonitto hebben geen specifiek kindermarketingbeleid geformuleerd maar geven 
wel aan dat, wanneer er al marketingcampagnes plaats vinden, die altijd op volwassen zijn 
gericht. De bedrijven geven echter niet aan welke bereiksdrempel wordt gehanteerd wanneer 
reclame wordt gemaakt via mediadragers waarvan het publiek gedeeltelijk bestaat uit kinderen 
tot en met 12 jaar.  

Professor Grunschnabel en Van Gils hebben geen informatie verstrekt over de bereiksdrempel.  

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en hebben geen medewerking verleend aan het onderzoek. 

Tabel 35 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van ijsproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores ijsproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
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Score 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

5.4 Verpakking 

5.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Vijf bedrijven (Frio Food, Tonitto, Mars, Professor Grunschnabel en Van Gils) voeren als beleid 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  



 Pagina | 70  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Unilever volgt de RVV. Het stelt geen restricties aan het gebruik van de 
verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

5.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van licensed characters op de verpakking en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief verpakking. Het bedrijf houdt zich ook aan 
lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal altijd de strengste richtlijnen toepassen, 
in dit geval dus het eigen internationale beleid.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

5.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van ‘brand-owned characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van brand-owned characters op de verpakking en Mars in ieder geval niet 
gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief verpakking. Het bedrijf houdt zich ook aan 
lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal altijd de strengste richtlijnen toepassen, 
in dit geval dus het eigen internationale beleid.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt . 

5.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat geen gebruik 
wordt gemaakt van marketingactivaties op de verpakking en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Unilever volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties op de 
verpakking gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt . 

5.4.5 Totaalscore  

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van ijsproducenten voor 
het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Mars, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score hoger dan 2 en lager dan 4) 

Het beleid van Unilever (2,3) volgt in het algemeen de RVV maar het bedrijf hanteert strictere 
leeftijdsgrenzen en voedingscriteria voor het gebruik van licensed characters en brand-owned 
characters op de verpakking.  
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 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 36 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores ijsproducenten Verpakking 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

5.5 POS-materiaal 

5.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Mars, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Unilever volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van POS-materiaal als 
marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt .  

5.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van licensed characters op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van licensed characters op de POS-materiaal en Mars in ieder geval niet gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief “consumer promotions, in-store activities, PR 
materials”. Het bedrijf houdt zich ook aan lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal 
altijd de strengste richtlijnen toepassen, in dit geval dus het eigen internationale beleid. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

5.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van brand-owned characters op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van brand-owned characters op POS-materiaal en Mars in ieder geval niet 
gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

In haar internationale beleid Unilever’s Principles on Responsible Food and Beverage Marketing 
Including Marketing to Children hanteert Unilever leeftijdsrestricties en voedingscriteria voor 
het gebruik van “licensed or non-licensed cartoon characters and celebrities”. Het gebruik 
hiervan is alleen toegestaan indien het is gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 
jaar en als de producten voldoen aan Unilever's Highest Nutritional Standards. Dit beleid geldt 
voor alle marketing en reclame vormen, inclusief “consumer promotions, in-store activities, PR 
materials”. Het bedrijf houdt zich ook aan lokale richtlijnen, zoals in Nederland de RVV, maar zal 
altijd de strengste richtlijnen toepassen, in dit geval dus het eigen internationale beleid. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 
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5.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van ijsproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van marketingactivaties op POS-materiaal en Mars in ieder geval niet gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Unilever volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties 
op POS-materiaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beleid en 
hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

5.5.5 Totaalscore  

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van ijsproducenten voor 
het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Frio Food, Mars, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils voeren als beleid dat geen 
gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Unilever (2,3) neemt de RVV als uitgangspunt voor het beleid maar hanteert strictere 
leeftijdsgrenzen en voedingscriteria voor het gebruik van licensed characters en brand-owned 
characters op POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Belgian Icecream Group, Copar, General Mills en Mondelez hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en hebben geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek. 

0 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 
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 Totaalscores ijsproducenten POS-materiaal 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

5.6 Samenvatting en eindscores 

Van de tien aangeschreven bedrijven hebben er vier niet meegewerkt aan het onderzoek, 
waaronder internationale bedrijven als Mondelez en General Mills. Frio Food heeft de vragenlijst 
voor Tonitto ingevuld. De beantwoording van de vragen door Frio Food, Professor Grunschnabel 
en Van Gils was vrij summier. Geen van deze bedrijven heeft de vragenlijst toegestuurd maar alleen 
per mail of telefonisch vragen beantwoord. Bij Mars en Unilever was het van belang om helder te 
krijgen hoe het internationale (publieke) beleid zich verhoudt tot het beleid voor de Nederlandse 
markt. 

Frio Food, Professor Grunschnabel, Tonitto en Van Gils richten zich in hun marketingbeleid niet 
specifiek op kinderen en hebben daarom ook geen kindermarketingbeleid ontwikkeld. De 
bedrijven zagen daarom ook niet het belang van medewerking aan het onderzoek en gaven geen 
gehoor aan het verzoek om te reageren op de onderzoeksbevindingen en openstaande vragen te 
beantwoorden tijdens de feedbackrondes. Bij gebrek aan duidelijke informatie en feedback op de 
onderzoeksbevindingen valt bij deze bedrijven daarom de score voor mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen laag uit, ook al maken deze bedrijven nauwelijks gebruik van massamedia als 
tv, radio of bioscoop. Ook voor de online omgeving is een kindermarketingbeleid relevant en daar 
lijken de bedrijven zich niet bewust van te zijn. 

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de internationaal opererende bedrijven Mars en Unilever, 
beide lid van de FNLI. Mars loopt voorop wat betreft restricties aan marketing gericht op kinderen 
en maakt, zoals ook de Alliantie voorstaat, geen gebruik van de verpakking en van POS-materiaal 
gericht op kinderen. Unilever gaat echter amper verder dan de RVV. De twee andere FNLI-leden 
binnen deze productgroep, Mondelez en Copar, hebben niet meegewerkt aan het onderzoek. 

Overigens houdt Mars zich voor de Nederlandse markt wat betreft mediadragers specifiek gericht 
op kinderen aan de leeftijdsgrenzen van de RVV, maar hanteert Mars internationaal een lagere 
leeftijdsgrens (0 tot en met 11 jaar).49 Die lagere leeftijdsgrens geldt internationaal ook voor het 
gebruik van licensed of brand-owned characters op de verpakking en POS-materiaal: "Our brand 
characters are not intended to appeal to children under 12 and Character Guidelines will be strictly 
enforced across our business and across all marketing levers including advertising, packaging and 
display, with oversight from the Brand Board."50  
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Unilever Nederland is lid van de FNLI en volgt over het algemeen de RVV, maar in haar 
internationale beleid hanteert het bedrijf een lagere leeftijdsgrens en strengere voedingscriteria.  

De verschillen in beleid en eindscores voor het kindermarketingbeleid van ijsproducenten voor alle 
vier de marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet volledig aan het standpunt van de 
Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Het beleid van Mars (3,5) voldoet bijna volledig aan het standpunt van de Alliantie behalve de 
bereiksdrempel die wordt gehanteerd bij het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht 
op kinderen. Mars hanteert de bereiksdrempel van de RVV (25%). 

Frio Food (3,0), Professor Grunschnabel (3,0), Tonitto (3,0) en Van Gils (3,0) voldoen bijna 
volledig aan het standpunt van de Alliantie, behalve dat er geen duidelijke bereiksdrempel 
wordt gehanteerd voor het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. 

Unilever (2,2) volgt in het algemeen de RVV maar hanteert in haar internationale beleid 
leeftijdsgrenzen en voedingscriteria voor het gebruik van licensed characters en brand-owned 
characters op de verpakking en POS-materiaal, wat verdergaat dan de RVV. Dit beleid geldt ook 
voor Nederland waardoor het bedrijf net iets hoger scoort.  

 Geen beleid en geen informatie (eindscore 0) 

Belgian Icecream Group (0,0), Copar (0,0), General Mills (0,0) en Mondelez (0,0) hebben geen 
publiek beschikbaar beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

Tabel 38 geeft een overzicht van de eindscores voor het kindermarketingbeleid van ijsproducenten. 

 Eindscores ijsproducenten 

Scores t.a.v. 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verpakking 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

POS-materiaal 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eindscore 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; > 0 en < 2 = RVV-; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  
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Hoofdstuk 6 Resultaten koekjesproducenten 

6.1 Transparantie koekjesproducenten 

Tabel 39 geeft weer in hoeverre koekjesproducenten medewerking hebben verleend aan het 
onderzoek. 

 Transparantie koekjesproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI51 Score Toelichting Icoon 

Koninklijke 
Peijnenburg 

Echte Enkhuizer; Lotus; 
Peijnenburg; Snelle Jelle; Wieger 
Ketellapper 

Ja 2 Vragenlijst 

 

Koninklijke Verkade Sultana; Verkade Ja 2 Informatie per e-
mail  

Bill's Natuurbakkerij Billy’s Farm Nee 0 Geen respons 

 
Bolletje 
Broodspecialiteiten 

Bolletje Ja 0 Geen respons 

 
Damhert Nutrition  Damhert Nee 0 Geen respons 

 
De Banketgroep Kanjers; De Lekkerste Ja 0 Geen respons 

 
De Smaakspecialist Bio Today, Smaakt Nee 0 Geen respons 

 
Hellema-Hallum  Hellema, Smoeltjes Ja 0 Geen respons 

 
Mondelez Liga; LU; Milka; Oreo; Prince Ja 0 Geen respons 

 
Nutrition & Santé Cereal Nee 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

Slechts twee van de tien aangeschreven bedrijven (Koninklijke Peijnenburg en Koninklijke Verkade) 
hebben meegewerkt aan het onderzoek.  

6.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde koekjesproducenten voldoet aan het standpunt van 
de Alliantie. xvi 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Koninklijke Peijnenburg (hierna: Peijnenburg) voert als beleid dat er geen reclame voor 
voedingsmiddelen wordt gemaakt in/op mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 6 
jaar. Reclame gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar is alleen toegestaan als de producten 
voldoen aan de RVV-voedingscriteria. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de RVV.  

Maar voor het merk Lotus, waar het kinderassortiment onder valt, wordt door Peijnenburg een 
leeftijdsgrens van 12 jaar en ouder gehanteerd voor reclame gericht op kinderen. Daarnaast 
heeft Peijnenburg in haarVisie 2020 ondere andere als actiepunt opgenomen om voor het 
assortiment koekjes op de korte termijn (2018) te streven naar minder dan 150 Kcal per portie. 
Dit streven gaat verder dan de voedingscriteria van de RVV voor koekjes (maximaal 200 Kcal 
per portie). Om deze redenen krijgt het beleid van Peijnenburg een score 3. Overigens is het 
beleid voor portiegrootte om op de middellange termijn (2020) te streven naar een 
portiegrootte van minder dan 110 Kcal per portie zelfs gelijk aan de criteria van het 
Voedingscentrum (maximaal 110 Kcal per portie).  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Koninklijke Verkade (hierna: Verkade) voert als beleid dat er geen reclame voor 
voedingsmiddelen wordt gemaakt in/op mediadragers gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar met uitzondering van reclame voor producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria en 
die is gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek over hun beleid voor 
mediadragers specifiek gericht op kinderen. 

Tabel 40 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van koekjesproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

  

                                                 

 
xvi  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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 Totaalscores koekjesproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

6.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Peijnenburg en Verkade volgen het beleid van de RVV. Zij maken geen reclame voor 
voedingsmiddelen indien meer dan 25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 
12 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0)  

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en hebben gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt.  

Tabel 41 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van koekjesproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores koekjesproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
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Score 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 
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6.4 Verpakking 

6.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg en Verkade volgt de RVV. Het stelt in het algemeen geen restricties 
aan het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek over hun beleid voor het gebruik 
van de verpakking.  

6.4.2 Licensed characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Peijnenburg geeft aan dat het gebruik heeft gemaakt van licensed characters op de verpakking. 
Ten tijde van het onderzoek was het voornemen om de licensed characters van Bumba en 
Winnie the Pooh in het eerste kwartaal van 2018 van de verpakkingen van Lotus-producten te 
verwijderen. Het is niet duidelijk of er op andere producten nog wel licensed characters gericht 
op kinderen zullen worden geplaatst omdat het lijkt te gaan om beleid voor één van de 
bedrijfsonderdelen, Lotus. Peijnenburg heeft geen antwoord gegeven op de vraag of het hier 
algemeen geldend groepsbeleid betreft. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Verkade maakt gebruik van licensed characters op de verpakking in lijn met haar beleid om zich 
aan RVV richtlijnen te houden.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

6.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Peijnenburg en Verkade maken gebruik van brand-owned characters op de verpakking. Er 
gelden geen restricties op basis van leeftijd of voedingscriteria, in lijn met de RVV. 
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 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

6.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Verkade maakt geen gebruik van marketingactivaties op de verpakking. Dit wordt beschouwd 
als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (2) 

Peijnenburg hanteert geen restricties ten aanzien van het gebruik van marketingactivaties op 
de verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

6.4.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van koekjesproducenten 
voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Verkade (2,3) gaat iets verder dan de RVV omdat het beleid heeft om geen gebruik te maken 
van marketingactivaties op de verpakking. Het hanteert voor andere onderdelen, net als de 
RVV, geen restricties.  

Het beleid van Peijnenburg (2,2) stelt, in lijn met de RVV, nauwelijks restricties aan het gebruik 
van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het is wel 
voornemens om de licensed characters die het voorheen op koekjes in het kinderassortiment 
plaatste te verwijderen. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

De Banketgroep, Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, Hellema-
Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé en De Smaakspecialist hebben geen publiek beschikbaar 
beleid en geen informatie verstrekt gedurende het onderzoek over hun beleid voor het gebruik 
van de verpakking.  

Tabel 42 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 
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 Totaalscores koekjesproducenten Verpakking  

Scores t.a.v. 
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Algemeen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 2,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

6.5 POS-materiaal 

6.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg en Verkade is in lijn met de RVV. Het stelt geen restricties aan het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist, Hellema-Hallum, Mondelez en Nutrition & Santé hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid voor het gebruik van POS-materiaal.  

6.5.2 Licensed characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van licensed characters op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Verkade voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van licensed characters op POS-
materiaal. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg is in lijn met de RVV.  
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 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist, Hellema-Hallum, Mondelez en Nutrition & Santé hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid voor het gebruik van POS-materiaal.  

6.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Verkade voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op POS-
materiaal. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg is in lijn met de RVV: geen restricties aan het gebruik van brand-
owned characters op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist, Hellema-Hallum, Mondelez en Nutrition & Santé hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid voor het gebruik van POS-materiaal.  

6.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van koekjesproducenten voor het 
gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Verkade voert als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van marketingactivaties op POS-
materiaal. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg is in lijn met de RVV. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist, Hellema-Hallum, Mondelez en Nutrition & Santé hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid voor het gebruik van POS-materiaal.  

6.5.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van koekjesproducenten 
voor het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Verkade volgt in het algemeen de RVV maar heeft ook als beleid dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van licensed en brand-owned characters of marketingactivaties op POS-materiaal.  
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 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Peijnenburg stelt geen restricties aan het gebruik van POS-materiaal als 
marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist, Hellema-Hallum, Mondelez en Nutrition & Santé hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid voor het gebruik van POS-materiaal.  

Tabel 43 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores koekjesproducenten POS-materiaal 

Scores t.a.v. 

Ko
ni

nk
lij

ke
 

V
er

ka
de

 

Ko
ni

nk
lij

ke
 

Pe
ijn

en
bu

rg
 

Bi
ll’

s 
N

at
uu

rb
ak

ke
ri

j 

Bo
lle

tj
e 

D
am

he
rt

 
N

ut
ri

ti
on

 

D
e 

Ba
nk

et
gr

oe
p 

D
e 

Sm
aa

ls
pe

ci
al

is
t 

H
el

le
m

a-
H

al
lu

m
 

M
on

de
le

z,
 

N
ut

ri
ti

on
 &

 
Sa

nt
é 

Algemeen 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Licensed characters 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brand-owned characters 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marketingactivaties 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaalscore 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; 3 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

6.6 Samenvatting en eindscores 

Ondanks herhaalde verzoeken hebben alleen Peijnenburg en Verkade, dus slechts twee van de tien 
bedrijven, medewerking verleend aan het onderzoek, terwijl een groot deel van het assortiment 
van de koekjesproducenten bestaat uit producten die zijn ontwikkeld voor kinderen, en 
kindermarketing daarmee een relevant onderwerp is. 

Zes van de tien bedrijven zijn lid van de FNLI (Peijnenburg, Verkade, Mondelez, Bolletje 
Broodspecialiteiten, De Banketgroep, Hellema-Hallum). Alleen het beleid van Verkade gaat wat 
betreft eisen aan de verpakking en POS-materiaal verder dan de RVV, het beleid van Peijnenburg 
alleen voor bepaalde merken binnen de groep. De overige FNLI-leden hebben niet meegewerkt 
aan het onderzoek. 

De verschillen in beleid en eindscores voor het kindermarketingbeleid van koekjesproducenten 
voor alle vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet volledig aan het standpunt van de 
Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan de Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Peijnenburg (2,3) hanteert voor mediadragers specifiek gericht op kinderen strengere 
leeftijdsgrenzen en voedingscriteria dan de RVV. Ook zal het, tenminste voor een deel van het 
assortiment geen licensed characters meer op verpakkingen plaatsen. Voor alle andere 
onderzochte marketingkanalen is het beleid van Peijnenburg geheel in lijn met de RVV. 

Het beleid van Verkade (2,3) volgt over het algemeen de RVV, maar gaat iets verder in haar 
beleid bij verpakking en POS-materiaal. Het bedrijf voert als beleid dat geen gebruik wordt 
gemaakt van marketingactivaties op de verpakking, gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar, en maakt ook geen gebruik van licensed en brand-owned characters of 
marketingactivaties op POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (eindscore 0) 

Bill’s Natuurbakkerij, Bolletje Broodspecialiteiten, Damhert Nutrition, De Banketgroep, De 
Smaakspecialist Hellema-Hallum, Mondelez, Nutrition & Santé hebben geen publiek 
beschikbaar beleid en geen informatie verstrekt over het beleid gedurende het onderzoek.  

Tabel 44 geeft een overzicht van de totaalscores voor het kindermarketingbeleid van 
koekjesproducenten. 

 Eindscores koekjesproducenten 

Scores t.a.v. 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht 
op kinderen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verpakking 2,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

POS-materiaal 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eindscore 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

6.7 Overig beleid 

Hieronder volgt informatie over aspecten van het kindermarketingbeleid van koekjesproducenten 
die niet zijn meegewogen in de scores.  

Peijnenburg is ondertekenaar van ‘De Gezonde Schoolkantine’.  
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Hoofdstuk 7 Resultaten suikergoedproducenten 

7.1 Transparantie suikergoedproducenten 

Tabel 45 geeft weer in hoeverre suikergoedproducenten medewerking hebben verleend aan het 
onderzoek.  

 Transparantie suikergoedproducenten 

Naam bedrijf Merken Lid FNLI52 Score Toelichting Icoon 

Concorp Autodrop; Fisherman's 
Friend; Heksehyl; 
Oldtimers; Ricola; 
Schuttelaar 

Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Ferrero Tic Tac Ja 4 Publiek beleid en 
informatie per e-mail  

Haribo Holding Haribo; Maoam Ja 4 Publiek beleid en 
vragenlijst  

Astra Sweets Frisia  Ja 2 Vragenlijst 

 
Corn Candies  Candy Tree Nee 2 Telefonische 

informatie  
Katja Fassin  Katja Ja 2 Vragenlijst 

 
Perfetti van Melle Chupa Chups; Fruit-Tella; 

Klene; Look-O-Look; 
Mentos; Napoleon; Smint; 
Van Melle 

Ja 2 Vragenlijst 

 

Cloetta Holland  King, Lonka, Red Band, 
Venco 

Ja 0 Geen respons 

 
Elvee Elvee Nee 0 Geen respons 

 
Pervasco Lemco; Napoleon Ja 0 Geen respons 

 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

Cloetta Holland, Pervasco en Elvee hebben geen medewerking verleend aan het onderzoek. 

7.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie / RVV (score 4) 

Voor snoep (suikergoed) wordt de RVV beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de 
Alliantie, zie 1.7.1, Tabel 10. Het beleid van zes bedrijven (Concorp, Corn Candies, Ferrero, 
Haribo, Katja Fassin en Perfetti Van Melle) voldoet aan de RVV: geen reclame voor snoep 
gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De doelgroep van Katja Fassin is gedefinieerd als 
18 tot en met 40 jaar. 

 Beleid minder vergaand dan RVV (score 1) 

Ondanks dat Astra Sweets lid is van de FNLI gaat het beleid van het bedrijf minder ver dan de 
RVV.53 Astra Sweets hanteert een lagere leeftijdsgrens dan de RVV: geen reclame gericht op 
kinderen van 0 tot en met 11 in plaats van 12 jaar.  

 Geen informatie en geen beleid (score 0) 

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 46 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van koekjesproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Scores suikergoedproducenten Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

7.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Concorp, Ferrero, Haribo en Perfetti Van Melle voeren als beleid dat er geen reclame voor 
snoep wordt gemaakt in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen indien meer dan 
25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  
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Katja Fassin geeft aan dat het de afgelopen tien jaar geen reclame meer heeft gemaakt via 
radio en TV. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan houdt Katja Fassin zich aan de 
RVV-richtlijnen voor kindermarketing: geen reclame voor Katja-producten wanneer meer dan 
25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit beleid geldt ook voor 
andere mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. Voor haar website bijvoorbeeld 
probeert Katja Fassin te achterhalen wie de website bekijkt om die bereiksdrempel te kunnen 
hanteren. Bezoekers die via de Katja Fassin website naar de facebookpagina van Katja Fassin 
willen gaan wordt eerst de vraag gesteld of ze ouder dan 12 jaar zijn.54 

 Geen informatie/geen beleid (score 0) 

Corn Candies en Astra Sweets hebben geen antwoord gegeven op de vraag welke 
bereiksdrempel wordt gehanteerd bij het gebruik van mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen. Corn Candies heeft alleen aangegeven dat het gebruik maakt van de eigen website 
voor de marketing van hun producten.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt. 

Tabel 47 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van suikergoedproducenten voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores suikergoedproducenten Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 
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Score 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

7.4 Verpakking 

7.4.1 Algemeen  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Drie bedrijven (Concorp, Corn Candies en Katja Fassin) voeren als beleid geen gebruik te maken 
van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Concorp 
hanteert bij Autodrop en Old Timers bijvoorbeeld als doelgroep voor de verpakking 18+. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. xvii  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Astra Sweets voert als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Het beleid voldoet door de 
lagere leeftijdsgrenzen niet volledig aan het standpunt van de Alliantie maar gaat wel verder 
dan de RVV. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Haribo en Perfetti Van Melle hebben aangegeven dat hun beleid de RVV volgt. Ze stellen geen 
restricties aan het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt over beleid gedurende het onderzoek.  

7.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Astra Sweets voert als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van ‘characters’ op de 
verpakking van snoep. Concorp, Corn Candies en Katja Fassin voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van licensed characters op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar. Beide situaties worden beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de 
Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Haribo en Perfetti Van Melle maken gebruik van licensed characters op de verpakking. Er 
worden geen restricties gesteld op basis van leeftijden en voedingscriteria. Dit beleid is in lijn 
met de RVV.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

                                                 

 
xvii  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en geen informatie 
verstrekt over beleid voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen.  

7.4.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikerproducenten voor het gebruik 
van brand-owned characters op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Astra Sweets en Corn Candies voeren als beleid dat helemaal geen gebruik wordt gemaakt van 
brand-owned characters op de verpakking en Concorp, Katja Fassin en Perfetti van Melle in 
ieder geval niet gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo stelt geen restricties aan het gebruik van brand-owned characters op de 
verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, ofwel de 
personen die bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd 
of dit ook geldt voor de verpakking.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt over beleid gedurende het onderzoek.  

7.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikerproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Concorp, Corn Candies, Katja Fassin en Perfetti van Melle voeren als beleid dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Volgens het beleid van Astra Sweets maakt het bedrijf geen gebruik van marketingactivaties op 
de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Dit beleid voldoet niet volledig aan 
het standpunt van de Alliantie vanwege de lagere leeftijdsgrenzen maar gaat wel verder dan de 
RVV. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo stelt geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties op de 
verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, ofwel de 
personen die bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd 
of dit ook geldt voor de verpakking.  
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Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt over beleid gedurende het onderzoek.  

7.4.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van 
suikergoedproducenten voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Concorp, Corn Candies en Katja Fassin voeren als beleid dat er op geen enkele manier gebruik 
wordt gemaakt van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Astra Sweets (score 3,3) voert als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van de verpakking 
in het algemeen en niet van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot 
en met 11 jaar. Dit beleid gaat minder ver dan het standpunt van de Alliantie door de lagere 
leeftijdsgrenzen. Verder voert het bedrijf als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van 
licensed en brand-owned characters op de verpakking.  

Perfetti van Melle (score 2,7) maakt geen gebruik van brand-owned characters en 
marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar maar wel 
van licensed characters.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo volgt de RVV. Het stelt geen restricties aan het gebruik van de 
verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor de verpakking.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben 
gedurende het onderzoek geen informatie verstrekt.  

Tabel 48 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 
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 Totaalscores suikergoedproducenten Verpakking 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 3,3 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

7.5 POS-materiaal 

7.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Drie bedrijven (Concorp, Corn Candies en Katja Fassin) voeren als beleid dat geen gebruik 
wordt gemaakt van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. Katja Fassin licht toe dat het bedrijf op dit moment helemaal geen gebruik maakt van POS-
materiaal. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zal deze niet gericht zijn op kinderen 
onder de 13 jaar maar richt Katja Fassin zich op de doelgroep vrouwen van 18 tot 40 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Astra Sweets maakt geen gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen 
van 0 tot en met 11 jaar. Door de lagere leeftijdsgrenzen voldoet dit beleid niet volledig aan 
het standpunt van de Alliantie maar gaat het wel verder dan de RVV. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo en Perfetti Van Melle volgt de RVV. Het stelt geen restricties aan het 
gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor POS-materiaal.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  
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7.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor het 
gebruik van ‘licensed characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Astra Sweets, Corn Candies, Katja Fassin en Perfetti van Melle voeren als beleid dat geen 
gebruik wordt gemaakt van licensed characters op POS-materiaal. Concorp hanteert als beleid 
dat het gebruik van licensed characters in ieder geval niet is gericht op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar. Beide beleidsmaatregelen worden beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo volgt de RVV.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor POS-materiaal.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

7.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikergoedproducenten voor het 
gebruik van ‘brand-owned characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Astra Sweets, Corn Candies en Perfetti van Melle voeren als beleid dat geen gebruik wordt 
gemaakt van brand-owned characters op POS-materiaal en Concorp en Katja Fassin in ieder 
geval niet gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig 
aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo volgt de RVV: geen restricties aan het gebruik van brand-owned 
characters op POS-materiaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor POS-materiaal.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

7.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van suikerproducenten voor het gebruik 
van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Concorp, Corn Candies, Katja Fassin en Perfetti Van Melle voeren als beleid dat geen gebruik 
wordt gemaakt van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Astra Sweets maakt geen gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op 
kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Door de lagere leeftijdsgrenzen voldoet dit beleid niet 
volledig aan het standpunt van de Alliantie maar gaat het wel verder dan de RVV. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo stelt geen leeftijdsrestricties aan het gebruik van marketingactivaties op 
POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, ofwel de 
personen die bepalen welke producten zij kopen voor hun kinderen, maar heeft niet bevestigd 
of dit ook geldt voor POS-materiaal.  

Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek .  

7.5.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van 
suikergoedproducenten voor het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Concorp, Corn Candies en Katja Fassin hanteren als beleid dat er op geen enkele manier 
gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Astra Sweets (score 3,3) en Perfetti van Melle (3,0) voeren als beleid dat geen gebruik wordt 
gemaakt van licensed characters en brand-owned characters op POS-materiaal. Verder maakt 
Astra Sweets geen gebruik van POS-materiaal in het algemeen en van marketingactivaties 
gericht op kinderen van 0 tot en met 11 jaar.  

Perfetti van Melle voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van marketingactivaties op 
POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar maar stelt geen restricties aan het 
gebruik van POS-materiaal in het algemeen.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Haribo kent geen restricties aan het gebruik van POS-materiaal gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Ferrero heeft aangegeven dat marketingcommunicatie zich richt op volwassenen, maar heeft 
niet bevestigd of dit ook geldt voor POS-materiaal.  
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Cloetta Holland, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben geen 
informatie verstrekt gedurende het onderzoek.  

Tabel 49 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 

 Totaalscores suikergoedproducenten POS-materiaal 

Scores t.a.v. 
Co

nc
or

p 

Co
rn

 C
an

di
es

 

Ka
tj

a 
Fa

ss
in

 

A
st

ra
 S

w
ee

ts
 

Pe
rf

et
ti

 v
an

 
M

el
le

 

H
ar

ib
o 

Cl
oe

tt
a 

H
ol

la
nd

 

El
ve

e 

Fe
rr

er
o 

Pe
rv

as
co

 

Algemeen 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 4,0 4,0 3,3 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

7.6 Samenvatting en eindscores 

Zeven van de tien bedrijven hebben aan het onderzoek meegewerkt. Concorp en Katja Fassin 
lopen voorop in het kindermarketingbeleid. Ze richten zich op de doelgroep 18+ (Concorp) of op 
ouders (Katja Fassin). Beide bedrijven zijn ook terughoudend met het gebruik van de verpakking en 
gebruiken die niet als marketingkanaal gericht op kinderen. 

Acht van de geselecteerde bedrijven zijn lid van de FNLI (Haribo Holding, Perfetti van Melle, Cloetta 
Holland, Katja Fassin, Pervasco, Concorp, Astra Sweets en Ferrero). Van deze bedrijven zijn Concorp 
en Katja Fassin voorlopers doordat zij hun marketing richten op volwassenen en dat ook doen voor 
verpakking en POS-materiaal.  

Astra Sweets heeft zich voor de Nederlandse markt niet gecommitteerd aan de leeftijdsgrenzen die 
de RVV hanteert voor reclame specifiek gericht op kinderen. Het bedrijf hanteert in haar eigen 
beleid de leeftijdsgrens 0 tot en met 11 jaar in plaats van 0 tot en met 12 jaar. Daar staat tegenover 
dat het beleid voor het gebruik van de verpakking en POS-materiaal juist verder gaat dan de RVV. 

De verschillen in beleid en eindscores voor het kindermarketingbeleid van suikergoedproducenten 
voor alle vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat:  

 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde bedrijven voldoet volledig aan het standpunt van de 
Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Het beleid van Concorp (3,5) en Katja Fassin (3,5) komt vrijwel volledig overeen met het 
standpunt van de Alliantie, behalve dat het een bereiksdrempel van 25% hanteert voor 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen. Corn Candies (3,0) heeft aangegeven dat het 
alleen gebruik maakt van de eigen website voor de marketing van het product. 

Bij Perfetti van Melle (2,9) is het kindermarketingbeleid voor mediadragers specifiek en niet 
specifiek gericht op kinderen conform de RVV. Ten aanzien van het gebruik van de verpakking 
en POS-materiaal gaat het juist verder dan RVV.  

Het beleid van Haribo (2,5) komt overeen met de RVV. De relatief hogere eindscore (2,5 in 
plaats van 2,0) wordt verklaard doordat beleid conform RVV bij mediadragers specifiek gericht 
op kinderen in de productgroepen chocolade en suikergoed wordt gewaardeerd op een 4. De 
RVV-voedingscriteria sluiten in dit geval chocolade en suikergoed uit waardoor reclame gericht 
op kinderen van 7 tot en met 12 jaar niet is toegestaan. 

 Beleid minder vergaand dan RVV (eindscore tussen 0 en 2) 

Het kindermarketingbeleid van Astra Sweets (1,9) gaat voor mediadragers specifiek gericht op 
kinderen minder ver dan de RVV omdat het een lagere leeftijdsgrens hanteert. Het bedrijf heeft 
geen informatie verstrekt over de bereiksdrempel voor mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen. Ondanks de lagere leeftijdsgrenzen gaat het beleid voor verpakkingen en POS-
materiaal verder dan de RVV doordat het geen marketingactivaties plaatst die zijn gericht op 
kinderen van 0 tot en met 11 jaar, en er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van licensed 
characters en brand-owned characters.  

Het beleid van Ferrero (1,5) wordt voor mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en 
met 12 gewaardeerd als gelijkwaardig met het standpunt van de Alliantie omdat Ferrero 
aangeeft geen reclame te richten op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De bereiksdrempel die 
wordt gehanteerd voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen is conform de RVV. Het 
bedrijf heeft geen duidelijke informatie verstrekt over het beleid voor het gebruik van de 
verpakking en POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (eindscore 0) 

Cloetta, Elvee en Pervasco hebben geen publiek beschikbaar beleid en hebben gedurende het 
onderzoek geen informatie verstrekt over hun kindermarketingbeleid. 

0 geeft een overzicht van de eindscores voor het kindermarketingbeleid van 
suikergoedproducenten. 
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 Eindscores suikergoedproducenten 

Scores t.a.v. 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen 

2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Verpakking 4,0 4,0 4,0 2,7 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

POS-materiaal 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eindscore 3,5 3,5 3,0 2,9 2,5 1,9 1,5 0,0 0,0 0,0 

Icoon           

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tussen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

7.7 Overig beleid 

Hieronder volgt informatie over aspecten van het kindermarketingbeleid van suikergoed-
producenten die niet zijn meegewogen in de scores.  

Concorp, Haribo en Perfetti van Melle geven aan dat ze geen marketing richten op basisscholen, 
kinderdagverblijven of in andere vormen van opvang zoals de buitenschoolse opvang. Dit beleid is 
in lijn met de RVV. Volgens de RVV mogen op scholen voor voortgezet onderwijs geen 
promotionele acties worden gehouden die uitsluitend tot doel hebben de leerlingen op dat 
moment aan te zetten tot overmatig gebruik van het aangeprezen voedingsmiddel. Ook dienen op 
scholen voor voortgezet onderwijs uitsluitend reguliere verpakkingseenheden van een 
voedingsmiddel aangeprezen en te koop aangeboden te worden.55 Concorp en Haribo lichten toe 
dat op scholen voor voortgezet onderwijs geen volume-acties worden ingezet.56 Volgens Concorp 
is voor Autodrop een product < 100Kcal op de markt dat voldoet aan de richtlijn Gezonde Kantine. 

Katja Fassin geeft aan dat het zich niet richt op scholen. Ten tijde van het onderzoek viel op dat op 
de website van Katja Fassin de mogelijkheid bestaat om informatie voor een presentatie of 
werkstuk aan te vragen. Daarmee zijn scholen als marketingkanaal niet volledig uitgesloten. Katja 
Fassin heeft deze mogelijkheid inmiddels (januari 2018) opgeheven.  

Ook Astra Sweets richt zich in haar marketingbeleid niet op scholen maar het is niet duidelijk of dit 
alleen voor het primair onderwijs of ook voor het voortgezet onderwijs geldt.  
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Hoofdstuk 8 Resultaten supermarktketens  

8.1 Transparantie supermarktketens 

Tabel 51 geeft weer in hoeverre supermarktketens medewerking hebben verleend aan het 
onderzoek.  

 Transparantie supermarktketens* 

Naam bedrijf Score Toelichting Icoon 

Albert Heijn 2 Vragenlijst 
 

Aldi 2 Vragenlijst 
 

Jumbo 2 Informatie per 
e-mail  

Lidl 2 Informatie per 
e-mail  

Plus 2 Vragenlijst 
 

*In volgorde van marktaandeel (cijfers 2017) 

Legenda: 0 = Geen informatie; 2 = Meegewerkt aan onderzoek; 4 = Transparant; zie ook uitleg in paragraaf 1.6. 

Lidl heeft per e-mail informatie toegestuurd over haar promotieactiviteiten ten aanzien van de 
consumptie van groente en fruit. Ook heeft Lidl aangegeven dat het werkt aan een gezondere 
samenstelling van producten en is aangesloten bij het Akkoord Verbetering Productsamenstelling – 
waarin overigens geen afspraken zijn opgenomen ten aanzien van kindermarketing. De 
supermarktketen heeft de vragenlijst niet ingevuld en ook per e-mail nauwelijks antwoord gegeven 
op de vragen in de vragenlijst.  

Onderstaand wordt het kindermarketingbeleid van de top vijf supermarktketens actief op de 
Nederlandse markt vergeleken, en indien beschikbaar informatie verstrekt over het beleid ten 
aanzien van de zes geselecteerde productgroepen. Gezegd moet worden dat de score bij 
supermarkten is opgesteld op basis van het beleid voor de eigen merken.  

8.2 Mediadragers specifiek gericht op kinderen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid van supermarktketens voor marketingcommunicatie 
in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 
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 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi voert als beleid dat er geen reclame wordt gemaakt voor voedingsmiddelen in/op 
mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als 
gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. xviii 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Ook Albert Heijn hanteert als beleid dat er geen reclame wordt gericht op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar, en voegt daaraan toe dat er “na consultatie met de Alliantie alleen reclame wordt 
gemaakt voor de gezonde ‘RockFrogs’-producten voor kinderen van 4-8 jaar, om ouders te 
helpen de gezonde keuze voor hun kinderen makkelijker te maken.” Omdat het hier gaat om 
producten met het Groene Vinkje in plaats van de Schijf van Vijf krijgt het beleid uiteindelijk 
score 3.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Jumbo en Plus geven aan dat zij de richtlijnen van de RVV hanteren.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. 

Tabel 52 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van supermarktketens voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

 Scores supermarktketens Mediadragers specifiek gericht op kinderen 
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Score 4 3 2 2 0 

Icoon      

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie- ; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

8.3 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de geselecteerde supermarktketens voldoet aan het standpunt van de 
Alliantie.  

                                                 

 
xviii  De Alliantie heeft als standpunt dat marketing gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen ingezet mag 

worden voor voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. 
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 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Plus is in lijn met de RVV. In een toelichting gaf 
Albert Heijn tevens aan dat het zich houdt aan bereiksdrempel van de RVV “maar in de praktijk 
blijft de manager die verantwoordelijk is voor de inkoop daar ver onder, lager dan 10%.” 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl heeft geen informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van reclame in/op 
mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Tabel 53 geeft een overzicht van de scores voor het beleid van supermarktketens voor 
marketingcommunicatie in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

 Scores supermarktketens Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 
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Score 2 2 2 2 0 

Icoon      

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 1 = RVV-; 2 = RVV; 3 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

8.4 Verpakking 

8.4.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de onderzochte supermarkten voldoet aan het standpunt van de 
Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn, Jumbo en Plus hanteren voedingscriteria voor de eigen huismerken voor het 
gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen: 

 Albert Heijn hanteert nu de voedingscriteria van het Groene Vinkje voor het gebruik van de 
verpakking gericht op kinderen maar zal in 2019 overgaan naar de voedingscriteria van de 
Schijf van Vijf. Dit betekent dat vanaf 2019 alleen gebruik wordt gemaakt van de verpakking 
als marketingkanaal gericht op kinderen voor producten die passen in de Schijf van Vijf. Dit 
laatste komt overeen met het standpunt van de Alliantie, maar vooralsnog is het beleid 
minder vergaand dan Alliantie. 

 Jumbo geeft aan dat het stapsgewijs stopt met kindermarketing op de verpakking van 
ongezonde producten. Jumbo heeft voedingscriteria opgesteld voor kinderproducten op 
basis van de richtlijnen van het Groene Vinkje en de RVV.  
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 Plus is gestopt met het plaatsen van ‘kindermarketingelementen zoals vrolijke figuurtjes en 
kinderlijke letters’ op de verpakking van minder gezonde huismerkproducten en stelt zich 
ten doel om gezondere producten aantrekkelijk te maken voor kinderen. Plus moedigt ook 
leveranciers aan om de verpakking van hun producten aan te passen.57  

Het beleid van Albert Heijn, Jumbo en Plus gaat minder ver dan het standpunt van de Alliantie 
maar gaat verder dan de RVV, die geen restricties stelt aan het gebruik van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Aldi is in lijn met de RVV: geen restricties aan het gebruik van de verpakking als 
marketingkanaal gericht op kinderen.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl heeft geen informatie verstrekt over het gebruik van de verpakking als marketingkanaal 
gericht op kinderen.  

8.4.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van ‘licensed characters’ op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Lidl en Plus voeren als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van licensed characters op de 
verpakking van voedingsmiddelen. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt 
van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn hanteert voor het eigen merk voedingscriteria (in 2018 nog het Groene Vinkje en 
vanaf 2019 de Schijf van Vijf) voor het gebruik van licensed characters op de verpakking. 
Vooralsnog is het beleid minder vergaand dan het standpunt van de Alliantie.  

Jumbo heeft een productlijn met Woezel en Pip gelanceerd met verantwoorde producten voor 
kinderen en voert als beleid dat het gebruik van licensed characters is gekoppeld aan 
producten die voldoen aan de RVV-criteria en het Vinkje (er wordt gekozen voor de strengste 
norm). Er zijn producten verkrijgbaar zoals volkoren pasta, appeltjes, peertjes, 30+ smeerkaas, 
flesjes bronwater, snoeptomaatjes, snackkomkommertjes en gesneden verse groenten.  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Aldi maakt geen gebruik van licensed characters op de verpakking van het vaste assortiment, 
behalve voor één artikel in het zomerassortiment. Hiervoor gelden geen restricties, conform de 
RVV.  

8.4.3 Brand-owned characters 

Vier supermarktketens maken gebruik van brand-owned characters op de verpakking gericht op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Plus voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van brand-owned characters op de 
verpakking. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn hanteert voedingscriteria (Groene Vinkje) voor het gebruik van brand-owned 
characters op de verpakking gericht op kinderen. 

Jumbo is gestopt met het gebruik van ‘kindericonen’ (brand-owned characters) op de 
verpakking van ongezonde huismerk producten binnen de productgroepen frisdrank, ijs, 
koekjes, suikergoed en chocolade. In 2018 wordt dit beleid ook doorgevoerd bij de meest 
ongezonde chipsproducten. Ook bij broodbeleg en kindertoetjes wordt het gebruik van 
kindericonen uitgefaseerd voor de minder gezonde producten. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Aldi maakt gebruik van brand-owned characters op de verpakking, waarbij er, in lijn met de 
RVV, geen restricties worden gesteld op basis van leeftijd of voedingscriteria.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl heeft geen informatie verstrekt over het gebruik van brand-owned characters op de 
verpakking.  

8.4.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Plus voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van marketingactivaties op de verpakking 
en bij Aldi in ieder geval niet gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn maakt gebruik van marketingactivaties op de verpakking gericht op kinderen. 
Daarvoor gelden voedingscriteria, geen leeftijdsrestricties (zie ook paragraaf 8.4.2).  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Jumbo stelt geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties op de 
verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl heeft geen informatie verstrekt.  

8.4.5 Totaalscore  

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van supermarktketens 
voor het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Het beleid van geen van de onderzochte supermarktketens voldoet volledig aan het standpunt 
van de Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Het beleid van Plus (3,5) scoort het hoogst omdat het geen gebruik maakt van licensed 
characters, brand-owned characters en marketingactivaties op de verpakking van 
huismerkproducten.  

Albert Heijn (3,0) hanteert voedingscriteria voor het gebruik van de verpakking gericht op 
kinderen, die ook gelden voor het gebruik van licensed characters, brand-owned characters en 
marketingactivaties.  

Jumbo (2,8) hanteert voedingscriteria voor het gebruik van de verpakking in het algemeen en 
voor het gebruik van brand-owned en licensed characters en gaat daarmee verder dan de RVV. 
Het beleid voor het gebruik van marketingactivaties is echter conform RVV. 

Aldi (2,3) maakt alleen geen gebruik van marketingactivaties op de verpakking. Het beleid stelt 
geen restricties aan andere marketinguitingen op de verpakking. 

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Behalve aangeven dat het geen licensed characters op de verpakking plaatst, heeft Lidl (0,7) 
over de meeste onderdelen geen informatie verstrekt en ook geen publiek beleid beschikbaar. 

Tabel 54 geeft de totaalscores voor het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer.  

 Totaalscores supermarktketens Verpakking 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 3,0 3,0 3,0 2,0 0,0 

Licensed characters 4,0 3,0 3,0 2,0 4,0 

Brand-owned characters 4,0 3,0 3,0 2,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 3,0 2,0 4,0 0,0 

Totaalscore 3,5 3,0 2,8 2,3 0,7 

Icoon      

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

8.5 POS-materiaal 

8.5.1 Algemeen 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi maakt geen gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit 
beleid wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  
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 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn hanteert voor het eigen merk voedingscriteria voor het gebruik van POS-materiaal 
als marketingkanaal gericht op kinderen. Die criteria zijn nu de richtlijnen van het Groene Vinkje 
maar zal op termijn overgaan naar de Schijf van Vijf. Dit laatste komt overeen met het 
standpunt van de Alliantie, maar vooralsnog is het beleid minder vergaand dan Alliantie. Albert 
Heijn hanteert geen leeftijdsrestricties voor het gebruik van POS-materiaal. 

 Beleid conform RVV (score 2) 

Jumbo geeft aan dat het geen gebruik maakt van POS-materiaal gericht op kinderen maar stelt 
vervolgens geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties gericht op kinderen. Dit 
betekent dat er in het algemeen geen restricties gelden.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl en Plus hebben geen informatie verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 
POS-materiaal.  

8.5.2 Licensed characters  

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van ‘licensed characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi voert als beleid dat het geen gebruik maakt van licensed characters op POS-materiaal.  

Jumbo geeft aan dat het enkel gebruik heeft gemaakt van licensed characters op POS-materiaal 
in de Donald Duck campagne gericht op het stimuleren van groente en fruit. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn hanteert voor het eigen merk voedingscriteria (het Groene Vinkje) maar geen 
leeftijdsgrenzen voor het gebruik van licensed characters op POS-materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl en Plus hebben geen informatie verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 
licensed characters op POS-materiaal.  

8.5.3 Brand-owned characters 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van ‘brand-owned characters’ op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi voert als beleid dat het geen gebruik maakt van brand-owned characters op POS-materiaal 
en Jumbo in ieder geval niet gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd 
als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn hanteert voedingscriteria (Groene Vinkje) voor het gebruik van brand-owned 
characters op POS-materiaal. 
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 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl en Plus hebben geen informatie verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 
brand-owned characters op POS-materiaal.  

8.5.4 Marketingactivaties 

Hieronder volgt een toelichting op het beleid en de scores van supermarktketens voor het gebruik 
van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi voert als beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht op kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor het gebruik van marketingactivaties. Dit wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score 3) 

Albert Heijn maakt gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal gericht op kinderen. 
Daarvoor gelden er voedingscriteria (Groene Vinkje).  

 Beleid conform RVV (score 2) 

Het beleid van Jumbo stelt geen restricties aan het gebruik van marketingactivaties op POS-
materiaal.  

 Geen beleid en geen informatie (score 0) 

Lidl en Plus hebben geen informatie verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 
marketingactivaties op POS-materiaal.  

8.5.5 Totaalscore 

Hieronder volgt een toelichting op de beoordeling van het totale beleid van supermarktketens 
voor het gebruik van POS-materiaal gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar: 

 Beleid conform Alliantie (score 4) 

Aldi hanteert als beleid dat het geen gebruik maakt van POS-materiaal gericht op kinderen van 
0 tot en met 12 jaar.  

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (score tussen 2 en 4) 

Albert Heijn (3,0) hanteert voedingscriteria (het Groene Vinkje) voor het gebruik van POS-
materiaal gericht op kinderen.  

Jumbo (2,7) volgt in het algemeen en ten aanzien van marketingactivaties de RVV. Tenvens 
voert het bedrijf als beleid dat er alleen gebruik wordt gemaakt van licensed characters op 
POS-materiaal gericht op kinderen voor producten die passen in de Schijf van Vijf. De 
supermarktketen maakt geen gebruik van brand-owned characters op POS-materiaal.  

 Geen informatie en geen beleid (score 0) 

Lidl en Plus hebben geen informatie verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van 
POS-materiaal.  

Tabel 55 geeft de totaalscores voor het gebruik van POS-materiaal als marketingkanaal gericht op 
kinderen weer. 



 Pagina | 106  

 Totaalscores supermarktketens POS-materiaal 

Scores t.a.v. 
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Algemeen 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 

Licensed characters 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 

Brand-owned characters 4,0 3,0 4,0 0,0 0,0 

Marketingactivaties 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 

Totaalscore 4,0 3,0 2,7 0,0 0,0 

Icoon      

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting zie paragraaf 1.7. 

8.6 Samenvatting en eindscores 

Van de vier geselecteerde supermarktketens is Lidl het minst transparant. Het bedrijf heeft de 
vragenlijst niet ingevuld maar in een e-mail het beleid voor gezonde voeding benadrukt zonder in 
te gaan op de vragen van het onderzoek. Voor de overige supermarktketens geldt dat Aldi en 
Albert Heijn zowel de vragenlijst hebben teruggestuurd als feedback hebben gegeven op de 
onderzoeksbevindingen. Jumbo en Plus volstonden aanvankelijk met informatie per e-mail maar 
hebben in de feedbackronde alsnog de openstaande vragen in de vragenlijst beantwoord. Het 
gebrek aan transparantie door Lidl komt tot uitdrukking in een lage score voor de inhoud van het 
beleid. 

Opvallende uitkomst is de hoge score van Aldi. De supermarktketen voert een terughoudend 
beleid op het gebied van kindermarketing, wat behalve een bewuste keuze mogelijk ook 
samenhangt met het feit dat ook het reguliere marketingbeleid van Aldi bescheiden is. 

Positief is dat Albert Heijn, Jumbo en Plus zowel het gebruik van gezonde voeding promoten bij 
ouders en kinderen en voedingscriteria hanteren voor de marketing van voedingsmiddelen. 
Opmerkelijk is dat Jumbo als een van de weinige bedrijven in dit onderzoek, licensed characters 
(Donald Duck) heeft gebruikt om het eten van groente en fruit te stimuleren bij kinderen.  

De verschillen in beleid en scores voor het kindermarketingbeleid van supermarkketens voor alle 
vier marketingkanalen kunnen als volgt worden samengevat: 

 Beleid conform Alliantie (eindscore 4) 

Het beleid van geen van de onderzochte supermarktketens voldoet volledig aan het standpunt 
van de Alliantie. 

 Beleid minder vergaand dan Alliantie (eindscore tussen 2 en 4) 

Aldi (3,1) heeft de hoogste score want het maakt geen reclame in/op mediadragers specifiek 
gericht op kinderen en maakt ook geen gebruik van POS-materiaal, wat voor deze 
mediakanalen gelijkwaardig is aan het standpunt van de Alliantie.  



 Pagina | 107  

Albert Heijn (2,8) maakt via mediadragers specifiek gericht op kinderen alleen reclame gericht 
op kinderen van 4 tot en met 8 jaar voor ‘RockFrogs’-producten, gebaseerd op de 
voedingscriteria van het Groene Vinkje. Het geeft bij mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen aan dat het zich houdt aan de bereiksdrempel van de RVV. Als beleid voor verpakking 
en POS-materiaal hanteert Albert Heijn vooralsnog de voedingscriteria van het Groene Vinkje 
en kent geen leeftijdsrestricties. 

Jumbo (2,4) gaat zowel voor het gebruik van mediadragers specifiek en niet specifiek gericht op 
kinderen niet verder dan de RVV.  

Alle drie de supermarktketens stellen dus restricties aan het gebruik van de verpakking en POS-
materiaal, en hebben daarmee stappen gezet die verder gaan de RVV. 

 Beleid minder vergaand dan RVV (eindscore tussen 0 en 2) 

Het beleid van Plus (1,9) gaat zowel voor het gebruik van mediadragers specifiek en niet 
specifiek gericht op kinderen niet verder dan de RVV. De supermarktketen stelt restricties aan 
het gebruik van de verpakking gericht op kinderen maar heeft geen informatie verstrekt over 
het beleid voor POS-materiaal. 

Lidl (0,2) heeft onvoldoende inzicht gegeven in het kindermarketingbeleid en heeft daarom de 
laagste score. Het heeft alleen een score 4 gekregen voor het beleid ten aanzien van het 
gebruik van licensed characters op de verpakking. 

Tabel 56 geeft een overzicht van de totaalscores voor het kindermarketingbeleid van 
supermarktketens. 

 Eindscores supermarktketens 

Scores t.a.v. 
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Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen 4,0 3,0 2,0 2,0 0,0 

Mediadragers niet specifiek gericht 
op kinderen 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 

Verpakking 2,3 3,0 2,8 3,5 0,7 

POS-materiaal 4,0 3,0 2,7 0,0 0,0 

Eindscore 3,1 2,8 2,4 1,9 0,2 

Icoon      

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; > 0 en < 2 = RVV-; 2 = RVV; > 2 en < 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie.  

  Voor een toelichting zie paragraaf 1.7.  

8.7 Overig beleid 

Hieronder volgt informatie over aspecten van het kindermarketingbeleid van de geselecteerde 
supermarktketens die niet zijn meegewogen in de scores.  
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Jumbo biedt een spreekbeurtpakket aan, wat mogelijk in strijd is met de RVV-code. 

Albert Heijn geeft voorlichting op basisscholen gericht op voedingsmiddelen die passen in de 
Schijf van Vijf. Op middelbare scholen wordt geen voorlichting gegeven.  

Aldi richt geen marketing op scholen. Dit geldt zowel voor basisscholen als voor middelbare 
scholen. 

Plus supermarkten werken op lokaal niveau samen met basisscholen en verstrekken bijvoorbeeld 
schoolfruit of fruit ten behoeve van de avondvierdaagse en/of verzorgen rondleidingen in de 
winkel om voorlichting te geven over het belang van goede voeding. Plus heeft als missie om goed 
eten voor iedereen bereikbaar te maken en hanteert bij reclameuitingen de pay-off: “Goed eten. 
Daar houden we van.” Gezondheid en vitaliteit is een belangrijk thema binnen het MVO-beleid.  

In 2016 heeft Plus ook aangekondigd te stoppen met kindermarketing op ongezonde 
huismerkproducten. Volgens Plus zijn inmiddels alle verpakkingen aangepast. Plus moedigt ook de 
leveranciers van A-merken aan om de verpakking van hun producten ook aan te passen. Op de 
winkelvloer zijn hulpmiddelen geïnstalleerd om consumenten te helpen om bewuster te kiezen, 
zoals een caloriemeter bij het frisdrankschap en een suikermeter bij het ontbijtgranenschap. Ook 
voor spaarcampagnes gericht op kinderen richt Plus zich op de combinatie met Goed eten.  
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Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen 

In de vorige hoofdstukken zijn de resultaten gepresenteerd van de beoordeling van het 
kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenbedrijven in zes productgroepen (de top 10, gemeten 
naar geschat marktaandeel van de grootste merken binnen de productgroepen chips, chocolade, 
frisdrank, ijs, koekjes en suikergoed) en van de vijf grootste supermarktketens in Nederland. Er is 
gekeken naar transparantie (publieke beschikbaarheid beleid en medewerking onderzoek) en 
inhoud van het kindermarketingbeleid voor vier mediakanalen (reclame in/op mediadragers 
specifiek gericht op kinderen, reclame in/op mediadragers niet specifiek gericht op kinderen, 
verpakkingen en Point-of-sale-materiaal). Centraal stond hierbij de vraag of 
voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens zich houden aan de Nederlandse Reclamecode 
voor Voedingsmiddelen (RVV) of zich laten leiden door het standpunt van de Alliantie.  

Dit hoofdstuk analyseert de bevindingen voor transparantie en voor de inhoud van het beleid, 
waaronder elk van de vier mediakanalen afzonderlijk, en geeft aanbevelingen voor de diverse 
actoren en voor verder onderzoek.  

9.1 Afbakening onderzoek 

Voorafgaand aan de conclusies en aanbevelingen is het van belang om te wijzen op de 
beperkingen en afbakening van het onderzoek. 

Voor de dataverzameling is zowel gebruik gemaakt van publieke bronnen als van op verzoek 
beschikbaar gestelde interne informatie, aan de hand van een vragenlijst. Het was voor Profundo 
niet eenvoudig om de via een vragenlijst of per e-mail verstrekte informatie op waarde te schatten 
en te toetsen aan de beoordelingscriteria, omdat de antwoorden niet altijd helder geformuleerd of 
niet volledig waren, en het vereiste soms meerdere feedbackronden om tot een definitief oordeel 
te kunnen komen. 

Het onderzoek beperkt zich bovendien tot de beoordeling van het beleid op papier. Er is niet 
getoetst of de informatie van bedrijven over hun kindermarketingbeleid ook daadwerkelijk in 
praktijk wordt gebracht. Profundo kan niet instaan voor de betrouwbaarheid en de 
geloofwaardigheid van de informatie afkomstig van de bedrijven die zijn benaderd en die is 
gebruikt voor het onderzoek. 

De voedingsmiddelenbedrijven die zijn opgenomen in dit onderzoeksrapport zijn geselecteerd op 
basis van geschat marktaandeel in een bepaalde productgroep, niet op basis van het 
productaanbod voor de doelgroep kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Uit de reacties van bedrijven 
was te merken dat zij niet altijd het belang begrepen van het onderzoek voor de eigen 
onderneming. “Wij maken geen producten speciaal voor kinderen” en “wij richten onze marketing 
niet op kinderen” waren veelgehoorde reacties. Maar zonder informatie over de afbakening van 
doelgroepen binnen het marketingbeleid en het hanteren van specifieke leeftijdsgrenzen, was het 
voor Profundo niet mogelijk om vast te stellen of het bedrijf inderdaad geen marketing richt op 
kinderen. 

Voorts richt het onderzoek zich op het (kinder)marketingbeleid voor productgroepen die volgens 
de voedingscriteria van de Schijf van Vijf niet als gezonde producten worden beschouwd. Er is niet 
beoordeeld of bedrijven het gebruik van producten uit de Schijf van Vijf juist bevorderen door 
middel van marketing gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers. Indien bedrijven daar 
informatie over hebben verstrekt is dit in dit rapport opgenomen als ‘overig beleid’ en is dit beleid 
niet meegewogen in de scores. 
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De onderzoeksmethode is sterk gebaseerd op de indicatoren van de Alliantie Stop kindermarketing 
ongezonde voeding enerzijds en de RVV anderzijds, die is opgesteld door brancheorganisatie FNLI. 
Daarom mag worden aangenomen dat leden van de FNLI mogelijk betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van de RVV en op zijn minst de inhoud van de code kennen en toepassen. Om die 
reden worden er in dit onderzoek waar nodig en toepasselijk opmerkingen geplaatst over 
eventuele opvallende verschillen tussen leden en niet-leden van de FNLI. De RVV is echter van 
toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame-uitingen voor voedingsmiddelen en 
daarom geldig voor alle bedrijven die voedingsmiddelen aanbieden op de Nederlandse 
consumentenmarkt, ook als ze niet lid zijn van de FNLI. Alle geselecteerde bedrijven in het 
onderzoek zijn dan ook op dezelfde wijze onderzocht en beoordeeld.  

9.2 Transparantie  

Voor het onderzoek zijn tien voedingsmiddelenbedrijven geselecteerd in zes productgroepen ofwel 
60 in totaal. Er zijn echter 53 voedingsmiddelenbedrijven aangeschreven voor het onderzoek 
doordat een aantal bedrijven is geselecteerd voor twee of meer productgroepen:  

 Ferrero (chocolade en suikergoed);  
 Koninklijke Verkade (chocolade en koekjes);  
 Mars (chocolade en ijs);  
 Mondelez (chocolade, ijs en koekjes);  
 PepsiCo (chips en frisdrank); en  
 Unilever (frisdrank en ijs). 

Daarnaast zijn er vijf supermarktketens geselecteerd voor het onderzoek. Dit brengt het maximum 
aantal respondenten voor dit onderzoek op 58. 

Tabel 57 geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat beschikt over een publiek 
kindermarketingbeleid, het aantal bedrijven dat geen publiek beleid heeft maar wel heeft 
meegewerkt aan het onderzoek, en het aantal bedrijven dat geen publiek beleid heeft en ook niet 
heeft meegewerkt aan het onderzoek. De vragenlijst voor Tonitto is overigens beantwoord door 
Frio Food (beide geselecteerd voor de productgroep ijs) en de vragenlijst voor Rivella is 
beantwoord door Vrumona (beide geselecteerd voor de productgroep frisdrank). 

  



 Pagina | 111  

 Aantal bedrijven per score voor Transparantie 

Score 

   

To
ta

al
 

Publiek beleid 
Geen publiek beleid, wel 

meegewerkt aan onderzoek Geen informatie 

Voedingsmiddelenbedrijven 9xix 25 19 53 

Supermarktketens 0 5 0 5 

Totaal aantal bedrijven 9 30 19 58 

Namen bedrijven  Coca-Cola Nederland, 
Concorp, Ferrero, 
Haribo Holding, 

Intersnack Nederland, 
Kellogg Company, 

Mars, Nestlé, Unilever 

Albert Heijn, Aldi, Astra Sweets, 
Bonvita, Corn Candies, Do-It, 
Frio Food, FZ Organic Food, 

Hoeksche Hoeve, Jumbo, Katja 
Fassin, Kettle Foods, Koninklijke 

Peijnenburg, Koninklijke 
Verkade, Kraft Heinz Company, 
Lidl, Lindt & Sprüngli, PepsiCo, 

Perfetti van Melle, Plus, 
Professor Grunschnabel, 

Refresco Gerber Group, Rivella, 
Roger & Roger, Spa Monopole, 

Tonitto, Tony’s Chocolonely, 
Van Gils, Vrumona, Yellow Chips 

Alfred Ritter, Belgian 
Icecream Group, Bill's 

Natuurbakkerij, Bolletje 
Broodspecialiteiten, 

Cloetta Holland, Copar, 
Damhert Nutrition, De 

Banketgroep, De 
Smaakspecialist, 

EcoFinia, Elvee, General 
Mills, Hellema-Hallum, 
Mondelez, Nutrition & 
Santé, Paulig Group, 

Pervasco, Riedel, United 
Soft Drinks 

Om een goed oordeel te kunnen vormen over het kindermarketingbeleid is heldere informatie, 
publiek beschikbaar of verstrekt op verzoek, een eerste vereiste. De beantwoording van de 
vragenlijst was niet in alle gevallen even helder of volledig. Ook hebben niet alle bedrijven van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om openstaande vragen te beantwoorden in de feedbackronde. Het 
gebrek aan transparantie en heldere antwoorden op de vragen beïnvloedt de scores voor de 
inhoud van het beleid. De hoogte van de scores is niet alleen een uitdrukking van de inhoud van 
het beleid maar geeft indirect ook weer dat er sprake is van gebrek aan transparantie. Dit komt 
onder meer tot uiting in de scores voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen.  

Een aantal bedrijven was geïrriteerd over het feit dat zij geselecteerd zijn in het kader van een 
kindermarketingonderzoek, terwijl zij kinderen niet als hun doelgroep beschouwen. Dit viel vooral 
op in de productgroep chips en geldt specifiek voor bedrijven die actief zijn in de 
natuurvoedingssector, zoals Do-It, FZ Organics of Yellow Chips. Zij zouden zich richten op de 
consument die zich “meer bewust is van zijn of haar voeding dan in de conventionele supermarkt” 
(FZ Organics). Het lijkt erop dat ze hiermee een excuus hebben gevonden om geen 
kindermarketingbeleid te hoeven formuleren. 

                                                 

 
xix  Aangezien acht van de negen voedingsmiddelenbedrijven met een pubiek beleid ook de vragenlijst heeft ingevuld 

en/of op andere wijze informatie heeft verstrekt, hebben in totaal 33 van de 53 aangeschreven voedingsmiddelen-
bedrijven meegewerkt aan het onderzoek.  
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Excuus of niet, het valt wel op dat weinig bedrijven zich publiekelijk verantwoorden over hun 
marketingbeleid en rekenschap afleggen over de effecten van hun marketing op het koopgedrag 
van ouders/verzorgers en hun kinderen. Slechts negen van de 53 voedingsmiddelenbedrijven 
hebben hun beleid ten aanzien van marketing gericht op kinderen op schrift gesteld en 
gepubliceerd: Coca-Cola Nederland, Concorp, Ferrero, Haribo, Intersnack Nederland, Kelllogg’s 
Company, Mars, Nestlé en Unilever.  

Van die negen bedrijven hebben acht ook de vragenlijst ingevuld en hiermee aanvullende 
informatie verstrekt. In totaal hebben 23 voedingsmiddelenbedrijven de vragenlijst ingevuld en 13 
bedrijven hebben aanvullend telefonisch en/of schriftelijk informatie verstrekt. Maar ook hebben 19 
bedrijven op geen enkele manier meegewerkt aan het onderzoek, waarvan Mondelez voor drie 
productgroepen. Kellogg’s Nederland heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek, 
waardoor de beoordeling alleen is gebaseerd op het internationale beleid van Kellogg Company.  

Wat opvalt is de grote mate van medewerking onder chipsproducenten en frisdrankproducenten. 
In beide groepen hebben zeven bedrijven geen publiek beleid maar wel meegewerkt aan het 
onderzoek. Daar tegenover staat de opvallend lage respons van koekjesfabrikanten: slechts twee 
van de tien bedrijven hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

Bijna de helft van de 53 voedingsmiddelenbedrijven (25) is lid van de FNLI. Een derde van de leden, 
ofwel zeven bedrijven, was niet bereid om verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij de 
RVV toepassen in hun eigen kindermarketingbeleid.  

Van de vijf supermarktketens die zijn aangeschreven in het kader van het onderzoek hebben er drie 
de vragenlijst ingevuld: Albert Heijn, Aldi en Plus. Jumbo en Lidl hebben informatie per e-mail 
verstrekt, waarbij Lidl echter niet of nauwelijks antwoord heeft gegeven op de vragenlijst. 

Het verdient aanbeveling dat bedrijven die producten aanbieden in ‘ongezonde’ productgroepen 
zich publiekelijk verantwoorden over hun marketingbeleid. Daarvoor zouden zij een publiek 
beschikbaar document met een verantwoord marketingbeleid ter beschikking moeten stellen. 
Hierin zou aan bod moeten komen wie de doelgroep is voor de aangeboden producten 
(volwassenen en/of kinderen) en hoe die doelgroep benaderd wordt (welke mediakanalen wel en 
welke niet). Een aantal bedrijven zonder publiek beleid gaf in de vragenlijst aan dat zij de 
marketing van hun producten niet richten op kinderen maar op volwassenen (de ouders en/of 
verzorgers van kinderen). Zij hebben dus toch beleid maar hebben dit niet vastgelegd in publiek 
beschikbaar document.  

Dat bedrijven zich op deze manier verantwoorden is niet alleen nuttig voor de maatschappij, maar 
ook voor henzelf. Het vastleggen van een uitgangspunt dat de marketing van hun producten zich 
bijvoorbeeld alleen richt op volwassenen in een leesbaar document helpt het bedrijf na te denken 
over de gevolgen van dat uitgangspunt voor de mediakanalen die ze gebruiken en de inhoud die 
ze daarop plaatsen. Daarmee kunnen ze bovendien hun partners en leveranciers voor 
communicatie en marketing beter informeren.  
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9.3 Inhoud beleid 

Hoewel er een respons verwacht kan worden van 53 voedingsmiddelenbedrijven (zie paragraaf 
9.2), is het aantal scores dat wordt weergegeven in de resultaten en conclusies hoger. Aangezien 
een voedingsmiddelenbedrijf voor elke productgroep inhoudelijk ander beleid zou kunnen 
hanteren zijn de scores voor elk geselecteerd bedrijf binnen de productgroep opgesteld. De 
bedrijven worden dan ook vooral binnen de productgroep met elkaar vergeleken. Bij de weergave 
van de resultaten en conclusies worden daarom de scores van alle 60 geselecteerde 
voedingsmiddelenbedrijven (tien per productgroep) besproken. Samen met de vijf geselecteerde 
supermarktketens komt het maximum aantal weer te geven bedrijven op 65. 

In de volgende paragrafen wordt per mediakanaal ingegaan op de vraag in hoeverre 
voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens zich wat betreft hun kindermarketingbeleid aan 
de RVV houden of zich in de richting van het standpunt van de Alliantie bewegen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen het beleid van de bedrijven die lid zijn van de FNLI, penvoerder van 
de RVV, en bedrijven die geen lid zijn van de FNLI. De laatste paragraaf presenteert de eindscores 
en een ranking van de scores van alle geselecteerde bedrijven.  

9.3.1 Mediadragers specifiek gericht op kinderen 

Onder ‘mediadragers specifiek gericht op kinderen’ wordt verstaan mediadragers zoals radio, tv, 
online content, prints, en advertenties in de bioscoop, die zich specifiek richt op kinderen in de 
leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar. De Alliantie verstaat onder een verantwoord 
kindermarketingbeleid dat er geen reclame wordt gemaakt die is gericht op kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar, tenzij het gaat om voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf. De RVV 
staat geen reclame toe richting kinderen van 0 tot en met 12 jaar, maar hanteert daarbij meerdere 
uitzonderingen. Zo is reclame voor de leeftijdsgroep 7 tot en met 12 jaar wel toegestaan als het 
product voldoet aan de RVV-voedingscriteria.  

Tabel 58 presenteert per standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven (naar productgroep) en 
supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft. 
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 Aantal bedrijven per standaard voor Mediadragers specifiek gericht op 
kinderen, gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketen) 

Type bedrijf 

     

To
ta

al
 

Alliantie  
Goed 

Alliantie - 
Welwillend 

RVV  
Matig 

RVV- 
Onvoldoende 

Geen  
Geen informatie 

Chipsproducenten 5 0 2 2 1 10 

Chocoladeproducenten 6 0 0 1 3 10 

Frisdrankproducenten 5 0 3 0 2 10 

IJsproducenten  5 0 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 0 1 1 0 8 10 

Suikergoedproducenten 6 0 0 1 3 10 

Supermarktketens 1 1 2 0 1 5 

Totaal 28 2 9 4 22 65 

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

In totaal 28 van de 65 geselecteerde voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens voeren als 
beleid dat zij geen reclame maken in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen. Voor 12 van 
deze bedrijven geldt dat dit beleid volgt uit de richtlijnen van de RVV, te weten de 
voedingsmiddelenbedrijven die zijn geselecteerd voor de productgroepen chocolade en 
suikergoed. Omdat producten in deze productgroepen niet voldoen aan de RVV-voedingscriteria, 
kunnen deze bedrijven geen gebruik maken van de uitzondering binnen de RVV om voor 
producten die voldoen aan RVV-voedingscriteria toch reclame te maken voor kinderen van 7 tot en 
met 12 jaar. Daardoor wordt hun beleid om de RVV te volgen gelijkwaardig aan het standpunt van 
de Alliantie en krijgen ze score 4.  

De overige 15 bedrijven, binnen de productgroepen chips, frisdrank, ijs en koekjes, en 
supermarktketen Aldi gaan dus verder dan de RVV en hanteren als uitgangspunt om helemaal 
geen reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar te maken. Het beleid van deze bedrijven 
wordt ook beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie.  

Een veel kleinere groep dan eerdergenoemde voorlopers, zeven voedingsmiddelenbedrijven en 
twee supermarktketens (Jumbo en Plus), houden zich in hun kindermarketingbeleid voor 
mediadragers specifiek gericht op kinderen geheel aan de RVV. Zij kunnen best nog wat stappen 
maken, zoals de volgende bedrijven al doen.  

Koninklijke Peijnenburg bijvoorbeeld, hanteert voor sommige producten strengere voedingscriteria 
en leeftijdsgrenzen dan de RVV bij reclame via mediadragers specifiek gericht op kinderen. En 
Albert Heijn richt alleen reclame op kinderen van 4 tot en met 8 jaar voor de zogenoemde 
‘RockFrogs’-producten die moeten voldoen aan de voedingscriteria van het Groene Vinkje.  
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Er zijn echter ook vier bedrijven die lagere leeftijdsgrenzen hanteren dan de RVV of daar erg 
onduidelijk over zijn. Deze achterblijvers in de productgroepen chips (Do-It en Kellogg Company), 
chocolade (Lindt & Sprüngli) en suikergoed (Astra Sweets), zouden er goed aan doen het publieke 
beleid van hun concurrenten te bestuderen en waar mogelijk over te nemen. Bij Kellogg’s 
Nederland kunnen verschillen tussen het internationale beleid en het beleid voor de Nederlandse 
markt hierbij overigens een rol spelen. Kellogg’s Nederland heeft echter niet van de gelegenheid 
gebruik gemaakt dit nader toe te lichten.  

Bij het onderzoek is er niet zondermeer van uitgegaan dat FNLI-leden de RVV volgen. Ook van 
deze bedrijven moet het eigen beleid daar duidelijk over zijn. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 
11 van de 25 FNLI-leden zich inderdaad houden aan de gedragscode voor kindermarketing die 
door hun brancheorganisatie is opgesteld. Maar er zijn ook uitzonderingen. Het beleid voor 
reclame in/op mediadragers specifiek gericht op kinderen van vijf FNLI-leden gaat een stap verder 
dan de RVV, terwijl het beleid van negen FNLI-leden juist achterblijft bij de RVV omdat lagere 
leeftijdsgrenzen worden gehanteerd of er in het geheel geen informatie is verstrekt over de 
gehanteerde leeftijsgrenzen.  

Maar liefst 21 voedingsmiddelenbedrijven en ook supermarktketen Lidl hebben geen informatie 
verstrekt over hun beleid ten aanzien van het gebruik van mediadragers specifiek gericht op 
kinderen.  

9.3.2 Mediadragers niet specifiek gericht op kinderen 

Onder 'mediadragers niet specifiek gericht op kinderen' wordt beoordeeld of bedrijven in reclame-
uitingen in/op mediadragers (zoals TV, radio, online content, print, bioscoop of abri's) gericht op 
een breed publiek een bereiksdrempel hanteren ten aanzien van de samenstelling van het publiek, 
met gebruik van volgens algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek. Volgens de RVV 
mag er geen reclame voor voedingsmiddelen worden geuit in/op mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen als meer dan 25% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. De Alliantie vindt dat de bereiksdrempel omlaag moet naar 10%. 

Tabel 59 presenteert per standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven (naar productgroep) en 
supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft. 
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 Aantal bedrijven per standaard voor Mediadragers niet specifiek gericht op 
kinderen, gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) 

 
     

To
ta

al
 

Type bedrijf 
Alliantie 

Goed 
Alliantie- 
Welwillend 

RVV 
Matig 

RVV- 
Onvoldoende 

Geen  
Geen informatie 

Chipsproducenten 1 0 3 1 5 10 

Chocoladeproducenten 0 0 4 0 6 10 

Frisdrankproducenten 0 0 6 0 4 10 

IJsproducenten  0 0 2 0 8 10 

Koekjesproducenten 0 0 2 0 8 10 

Suikergoedproducenten 0 0 5 0 5 10 

Supermarktketens 0 0 4 0 1 5 

Totaal  1 0 26 1 37 65 

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het voor veel bedrijven wel mogelijk is om aan te geven op welke 
doelgroep zij zich richten in hun marketingcommunicatie, gedefinieerd middels leeftijdsgrenzen of 
geformuleerd als ‘volwassenen’ of ‘ouders/verzorgers’, maar dat de meeste bedrijven geen 
bereiksdrempel vastleggen voor mediadragers die niet specifiek op kinderen zijn gericht. En dat 
terwijl via het gebruik van mediakanalen voor een oudere doelgroep ook kinderen worden bereikt, 
bijvoorbeeld doordat kinderen websites bezoeken of reclame kijken voor en na 
televisieprogramma’s die zijn gericht op het gezin. Desondanks hebben in totaal 37 bedrijven geen 
informatie verstrekt over dit onderdeel. Dat zijn dus niet alleen de 20 bedrijven die gedurende het 
onderzoek niet hebben meegewerkt en geen enkele vraag hebben beantwoord, maar ook 16 
voedingsmiddelenbedrijven en één supermarkt (Lidl) die geen bereiksdrempel hebben of op deze 
specifieke vraag het antwoord schuldig moesten blijven. 

Eén bedrijf, Kettle Foods, houdt er in het beleid rekening mee dat er kinderen kunnen worden 
bereikt bij bepaalde mediadragers en hanteert daarom als uitgangspunt dat er nooit reclame mag 
worden gemaakt die is gericht op kinderen. Dit gaat zelfs verder dan het standpunt van de 
Alliantie, die een bereiksdrempel van 10% voorstaat. 

Van de overige 27 bedrijven die een antwoord op deze vraag hebben gegeven en/of waarvan 
publiek beleid beschikbaar is, hanteren 22 voedingsmiddelenbedrijven en vier supermarktketens de 
bereiksdrempel van de RVV (25%). Van deze 22 voedingsmiddelenbedrijven maken 
frisdrankproducenten PepsiCo en Vrumona en ijsproducent Unilever ook onderscheid tussen de 
doelgroepen van 0 tot en met 6 jaar en 7 tot en met 12 jaar. Zij willen alleen reclame maken voor 
producten die voldoen aan de RVV-voedingscriteria indien minder dan 25% van het publiek 
bestaat uit kinderen van 0 tot en met 6 jaar én meer dan 25% van het publiek uit kinderen van 7 tot 
en met 12 jaar. Dit betekent dat de doelgroep van 0 tot en met 6 jaar niet volledig wordt 
uitgesloten, ondanks dat er volgens de RVV geen reclame mag worden gemaakt voor die 
doelgroep. Deze bedrijven blijken de RVV dus niet correct te interpreteren.  



 Pagina | 117  

Het beleid van Kellogg Company voldoet niet aan de RVV. Kellogg Company hanteert in haar 
internationale beleid namelijk een afwijkende bereiksdrempel en andere leeftijdsgrenzen: als meer 
dan 50% van het publiek bestaat uit kinderen van 0 tot en met 5 jaar, mag er geen reclame voor 
Kellogg’s producten worden gemaakt. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is reclame 
toegestaan, mits het product aan de Kellogg Global Nutrient Criteria (KGNC) voldoet. Kellogg 
Nederland heeft niet bevestigd dat het in Nederland de RVV hanteert. Daarom is voor de 
beoordeling uitgegaan van het internationale beleid. Het verdient aanbeveling dat bedrijven die 
deel uitmaken van een internationaal moederbedrijf publiekelijk kenbaar maken welke standaarden 
voor de Nederlandse markt worden gehanteerd, zeker als het internationale beleid minder ver gaat 
dan de RVV. 

In totaal 36 voedingsmiddelenbedrijven hebben geen informatie verstrekt over welke 
bereiksdrempel wordt gehanteerd. Wat daarbij opvalt is dat het merendeel van deze bedrijven, 26 
van de 36, geen lid is van de FNLI. FNLI-leden hebben vaker dan niet-leden informatie verstrekt 
over de bereiksdrempel, en die is in de meeste gevallen, bij 15 van de 25 FNLI-leden, gelijk aan de 
bereiksdrempel van de RVV: 25%. Eén voedingsmiddelenbedrijf die ook lid is van FNLI, Kellogg’s 
Nederland, hanteert een hogere bereiksdrempel dan de RVV en dat heeft te maken met het beleid 
van het internationale moederbedrijf.  

9.3.3 Verpakking 

Onder 'verpakking' wordt beoordeeld welke criteria (leeftijdsgrenzen en voedingscriteria) bedrijven 
hanteren bij het gebruik van de verpakking als marketingkanaal richting kinderen. Er wordt ook 
gekeken naar specifieke marketingmethodes op de verpakking, zoals het gebruik van kinderidolen 
en animatiefiguren onder licentie (licensed characters) of eigen merk (brand-owned characters) en 
marketingactivaties (spaar- en winacties, prijsvragen, wedstrijden). De Alliantie hanteert daarover 
als standpunt dat het gebruik van de verpakking voor reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar alleen is toegestaan als het product voldoet aan de Schijf van Vijf. De RVV stelt in het 
geheel geen restricties aan het gebruik van de verpakking als marketingkanaal gericht op kinderen. 
Dit betekent dat supermarktketens en voedingsmiddelenbedrijven via de verpakking reclame 
kunnen maken voor hun producten gericht op alle leeftijden, ongeacht de voedingswaarde van het 
product.  

Tabel 60 presenteert voor elke standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven (naar 
productgroep) en supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft. Het gaat hier 
overigens om de totaalscore voor het mediakanaal Verpakking, die is gebaseerd op het 
gemiddelde van het algemene beleid en de gebruikte specifieke marketingmethodes. 
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 Aantal bedrijven per standaard voor totaalscore Verpakking, gegroepeerd naar 
type bedrijf (productgroep en supermarktketens) 

 
     

To
ta

al
 

Type bedrijf 
Alliantie  

Goed 
Alliantie - 

Welwillend 
RVV  

Matig 
RVV- 

Onvoldoende 
Geen  

Geen informatie 

Chipsproducenten 4 4 0 0 2 10 

Chocoladeproducenten 3 2 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 2 5 0 1 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 0 4 10 

Koekjesproducenten 0 2 0 0 8 10 

Suikergoedproducenten 3 2 1 0 4 10 

Supermarktketens 0 4 0 1 0 5 

Totaal 17 20 1 2 25 65 

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal voedingsmiddelenbedrijven en het merendeel van de 
supermarktketens restricties hanteren ten aanzien van het gebruik van de verpakking voor reclame 
gericht op kinderen. Welke overwegingen daarbij een rol spelen is niet altijd even duidelijk omdat 
de bedrijven hun antwoorden meestal niet hebben toegelicht. Daarom zijn er geen conclusies te 
trekken of de keuzes die worden gemaakt onderdeel zijn van bewust beleid ten aanzien van het 
gebruik van de verpakking of dat die samenhangen met andere overwegingen, zoals de keuze op 
welk marktsegment het bedrijf zich richt of budgettaire afwegingen. Er zijn bijvoorbeeld kosten 
verbonden aan het plaatsen van een animatiefiguur onder licentie op de verpakking.  

De 17 van de in totaal 60 voedingsmiddelenbedrijven met score 4 voeren als beleid dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de verpakking voor reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van de Alliantie. Deze bedrijven zijn 
redelijk gelijkmatig verdeeld over de diverse productgroepen. Alleen bij de koekjesproducenten 
zijn er geen bedrijven met totaalscore 4. 

Nog eens 16 voedingsmiddelenbedrijven én vier van de vijf supermarktketens kwamen uit op een 
totaalscore tussen 2 en 4. Deze bedrijven gaan minder ver dan het standpunt van de Alliantie maar 
gaan wel verder dan de RVV. Eén van die bedrijven is Koninklijke Peijnenburg. Het beleid is om in 
2018 de licensed characters van de verpakking van de producten onder het merk Lotus af te halen. 
Omdat dit beleid niet groepsbreed voor alle producten geldt, is een score 3 in plaats van 4 
gegeven.  

Voorts valt op dat één suikergoedproducent (Haribo) voor alle onderdelen bij verpakking de RVV 
als uitgangspunt hanteert voor het beleid. En frisdrankproducent Kraft Heinz en supermarktketen 
Lidl hebben nauwelijks informatie verstrekt behalve dan stellen dat het respectievelijk geen brand-
owned characters of licensed characters op de verpakking plaatst. 

De overige 25 bedrijven hebben geen informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van het 
gebruik van de verpakking.  
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Voor twee van de zes bedrijven die voor meerdere productgroepen zijn geselecteerd kan worden 
vastgesteld dat er verschillend beleid is voor de twee onderzochte productgroepen. Verkade maakt 
bij koekjes wel gebruik van licensed en brand-owned characters op de verpakking, maar bij 
chocolade niet. PepsiCo maakt bij chips wel gebruik van brand-owned characters maar bij frisdrank 
niet. Bij Ferrero, Mars en Unilever bestaat er geen verschil in beleid tussen de productgroepen 
waarvoor ze zijn geselecteerd. Voor Mondelez kan hierover niets geconcludeerd worden aangezien 
het bedrijf geen publiek beleid heeft en niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. 

Van de onderzochte voedingsmiddelenbedrijven die lid zijn van FNLI (25) stellen 15 bedrijvenxx, in 
tegenstelling tot de RVV, restricties aan het gebruik van de verpakking. Daarvan maken er zes 
helemaal geen gebruik van de verpakking gericht op kinderen, wat is beoordeeld als gelijkwaardig 
aan het standpunt van de Alliantie en het beleid van negen anderen verder dan RVV maar minder 
ver dan de Alliantie. Zij stellen restricties aan het gebruik van licensed en brand-owned characters, 
of aan het gebruik van marketingactivaties op de verpakking. De overige FNLI-leden hebben geen 
informatie verstrekt over het gebruik van de verpakking gericht op kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. 

De meeste bedrijven (37 van 65) stellen dus restricties aan het gebruik van de verpakking voor 
reclame gericht op kinderen. Hiervan zetten 20 bedrijven licensed characters helemaal niet in op de 
verpakking of staan dit niet toe. Hetzelfde geldt voor brand-owned characters bij 19 bedrijven en 
voor marketingactivaties bij 18 bedrijven. Andere bedrijven hanteren als beleid om licensed 
characters, brand-owned characters of marketingactivaties op verpakkingen alleen te gebruiken 
onder bepaalde voorwaarden.  

Tabel 61 presenteert per onderdeel voor elke standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven 
(naar productgroep) en supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft. 

 Aantal bedrijven per standaard voor onderdelen totaalscore Verpakking, 
gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) 

 
    

To
ta

al
 

Type bedrijf 
Alliantie 

Goed 
Alliantie - 
Welwillend 

RVV 
Matig 

Geen 
Geen informatie 

Algemeen beleid      

Chipsproducenten 4 0 4 2 10 

Chocoladeproducenten 3 0 2 5 10 

Frisdrankproducenten 2 1 4 3 10 

IJsproducenten  5 0 1 4 10 

Koekjesproducenten 0 0 2 8 10 

Suikergoedproducenten 3 1 2 4 10 

Supermarktketens 0 3 1 1 5 

                                                 

 
xx  Genoemde cijfers vertegenwoordigen ook hier het volledige overzicht van alle scores, inclusief de bedrijven die voor 

meerdere productgroepen zijn geselecteerd. 
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To
ta

al
 

Type bedrijf 
Alliantie 

Goed 
Alliantie - 
Welwillend 

RVV 
Matig 

Geen 
Geen informatie 

Totaal 17 5 16 27 65 

Licensed characters      

Chipsproducenten 7 1 0 2 10 

Chocoladeproducenten 5 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 6 1 1 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 0 0 2 8 10 

Suikergoedproducenten 4 0 2 4 10 

Supermarktketens 2 2 1 0 5 

Totaal 29 5 6 25 65 

Brand-owned characters      

Chipsproducenten 4 1 3 2 10 

Chocoladeproducenten 5 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 6 2 0 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 0 0 2 8 10 

Suikergoedproducenten 5 0 1 4 10 

Supermarktketens 1 2 1 1 5 

Totaal  26 6 7 26 65 

Marketing activaties      

Chipsproducenten 7 0 1 2 10 

Chocoladeproducenten 4 0 1 5 10 

Frisdrankproducenten 6 0 1 3 10 

IJsproducenten  5 0 1 4 10 

Koekjesproducenten 1 0 1 8 10 

Suikergoedproducenten 4 1 1 4 10 

Supermarktketens 2 1 1 1 5 

Totaal 29 2 7 27 65 
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9.3.4 POS-materiaal 

Onder 'point-of-sale-materiaal' wordt beoordeeld of en welke restricties (leeftijdsgroepen en 
voedingscriteria) bedrijven hanteren bij het gebruik ervan als marketingkanaal richting kinderen. Er 
wordt ook gekeken naar specifieke marketingmethodes, zoals het gebruik van kinderidolen 
(licensed characters), het gebruik van merkeigen animatiefiguren (brand-owned characters), of het 
gebruik van marketingactivaties (spaar- en winacties, prijsvragen, wedstrijden) op POS-materiaal. 
De Alliantie hanteert daarover als standpunt dat het gebruik van POS-materiaal voor reclame 
gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar alleen is toegestaan als het product voldoet aan de 
Schijf van Vijf. De RVV stelt in het geheel geen restricties aan het gebruik van de POS-materiaal als 
marketingkanaal gericht op kinderen. Dit betekent dat supermarktketens en 
voedingsmiddelenbedrijven via POS-materiaal reclame kunnen maken voor hun producten gericht 
op alle leeftijden, ongeacht de voedingswaarde van het product.  

Tabel 62 presenteert voor elke standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven (naar 
productgroep) en supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft. Het gaat hier 
overigens om de totaalscore voor het mediakanaal POS-materiaal, die is gebaseerd op het 
gemiddelde van het algemene beleid en de gebruikte specifieke marketingmethodes. 

 Aantal bedrijven per standaard voor totaalscore POS-materiaal, gegroepeerd 
naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) 

Type bedrijf 

    

To
ta

al
 

Alliantie  
Goed 

Alliantie - 
Welwillend 

RVV  
Matig 

Geen  
Geen informatie 

Chipsproducenten 7 1 0 2 10 

Chocoladeproducenten 4 1 0 5 10 

Frisdrankproducenten 4 4 0 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 0 1 1 8 10 

Suikergoedproducenten 3 2 1 4 10 

Supermarktketens 1 2 0 2 5 

Totaal 24 12 2 27 65 

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

Een grote groep bedrijven, 23 van de 60 voedingsmiddelenbedrijven en één van de vijf 
supermarktketens, voert als beleid dat er geen gebruik wordt gemaakt van POS-materiaal gericht 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit wordt beschouwd als gelijkwaardig aan het standpunt van 
de Alliantie en is gewaardeerd met score 4. Het valt op dat het beleid van zeven van de tien 
chipsproducenten maar niet een van de koekjesproducenten overeenkomt met het standpunt van 
de Alliantie. Een kleinere groep bedrijven, 10 van de 60 voedingsmiddelenbedrijven en twee van de 
vijf supermarktketens, komen uit op een score tussen 2 en 4.  

Eén koekjesproducent en één suikergoedproducent hanteren de RVV als uitgangspunt voor het 
beleid aangaande marketing op POS-materiaal. De overige 27 bedrijven hebben geen informatie 
verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van POS-materiaal.  
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Van de voedingsmiddelenbedrijven die lid zijn van FNLI (25) stellen 15, in tegenstelling tot de RVV, 
restricties aan het gebruik van POS-materiaal. Daarvan maken er negen helemaal geen gebruik van 
POS-materiaal gericht op kinderen, wat is beoordeeld als gelijkwaardig aan het standpunt van de 
Alliantie. Het beleid van de zes andere bedrijven gaat verder dan de RVV, maar minder ver dan de 
Alliantie. Zij stellen restricties aan het gebruik van licensed en brand-owned characters, of aan het 
gebruik van marketingactivaties op POS-materiaal.  

De meeste bedrijven (36 van 65) gaan dus verder dan de RVV en stellen restricties aan het gebruik 
van POS-materiaal voor reclame gericht op kinderen. Hiervan zetten 21 bedrijven licensed 
characters helemaal niet in op POS-materiaal of staan dit niet toe. Hetzelfde geldt voor brand-
owned characters bij 19 bedrijven en voor marketingactivaties bij 8 bedrijven. Andere bedrijven 
hanteren als beleid om licensed characters, brand-owned characters of marketingactivaties op 
POS-materiaal alleen te gebruiken onder bepaalde voorwaarden.  

Tabel 63 presenteert per onderdeel voor elke standaard het aantal voedingsmiddelenbedrijven 
(naar productgroep) en supermarktketens dat de bijpassende score gekregen heeft.  

 Aantal bedrijven per standaard voor onderdelen totaalscore POS-materiaal, 
gegroepeerd naar type bedrijf (productgroep en supermarktketens) 

 
    

To
ta

al
 

Type bedrijf 
Alliantie 

Goed 
Alliantie - 
Welwillend 

RVV 
Matig 

Geen 
Geen informatie 

Algemeen beleid      

Chipsproducenten 7 0 1 2 10 

Chocoladeproducenten 4 0 1 5 10 

Frisdrankproducenten 4 1 3 2 10 

IJsproducenten  5 0 1 4 10 

Koekjesproducenten 0 0 2 8 10 

Suikergoedproducenten 3 1 2 4 10 

Supermarktketens 1 1 1 2 5 

Totaal 24 3 11 27 65 

Licensed characters      

Chipsproducenten 8 0 0 2 10 

Chocoladeproducenten 5 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 7 1 0 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 1 0 1 8 10 

Suikergoedproducenten 5 0 1 4 10 

Supermarktketens 2 1 0 2 5 

Totaal 33 3 2 27 65 
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Type bedrijf 

    

To
ta

al
 

Alliantie 
Goed 

Alliantie - 
Welwillend 

RVV 
Matig 

Geen 
Geen informatie 

Brand-owned characters      

Chipsproducenten 8 0 0 2 10 

Chocoladeproducenten 5 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 6 2 0 2 10 

IJsproducenten  5 1 0 4 10 

Koekjesproducenten 1 0 1 8 10 

Suikergoedproducenten 5 0 1 4 10 

Supermarktketens 2 1 0 2 5 

Totaal  32 4 2 27 65 

Marketing activaties      

Chipsproducenten 7 0 0 3 10 

Chocoladeproducenten 5 0 0 5 10 

Frisdrankproducenten 7 0 1 2 10 

IJsproducenten  5 0 1 4 10 

Koekjesproducenten 1 0 1 8 10 

Suikergoedproducenten 4 1 1 4 10 

Supermarktketens 1 1 1 2 5 

Totaal 30 2 5 28 65 

9.3.5 Conclusies 

In de weergave van de conclusies is uitgegaan van alle selecteerde voedingsmiddelenbedrijven 
(tien per productgroep) en supermarktketens. Voedingsmiddelenbedrijven die zijn opgenomen in 
meerdere productgroepen tellen dus twee of drie keer mee, afhankelijk van het aantal 
productgroepen waarvoor ze zijn geselecteerd. Deze keuze komt voort uit de mogelijkheid dat 
bedrijven per productgroep ander beleid kunnen hanteren. Tabel 64 geeft de aantallen bedrijven 
voor de scores per mediakanaal en de eindscores weer.  
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 Aantal bedrijven per standaard, gegroepeerd naar mediakanaal en eindscore 

Mediakanaal en eindscore 

     

To
ta

al
 

Alliantie  Alliantie -  RVV  RVV-  Geen 

Goed Welwillend Matig Onvoldoende Geen informatie 

Mediadragers specifiek 
gericht op kinderen 

28  2 9 4 22 65 

Mediadragers niet specifiek 
gericht op kinderen 

1 0 26 1 37 65 

Verpakkingen 17 20  1 2 25 65 

Point-of-sale-materiaal 24 12 2 0 27 65 

Eindscore 1 35 0 8 21 65 

Legenda: 0 = geen beleid en geen informatie; tusen 0 en 2 = RVV-; 2 = RVV; tussen 2 en 4 = Alliantie-; 4 = Alliantie. Voor een toelichting 
zie paragraaf 1.7.  

Het valt op dat veel bedrijven in hun marketingbeleid voor mediadragers specifiek gericht op 
kinderen en in hun beleid voor marketing op verpakkingen en POS-materiaal, verder gaan de RVV. 
Meer dan een derde van de bedrijven heeft beleid dat beschouwd wordt als gelijkwaardig aan het 
standpunt van de Alliantie. Dit komt overigens vaak doordat ze zeggen hun beleid te richten op 
volwassenen of geen gebruik te maken van specifieke marketingmethodes (zoals licensed of 
brand-owned characters) op verpakking of POS-materiaal. Bij de meeste bedrijven zou het beleid 
voor mediadragers niet specifiek gericht op kinderen echter nog wel moeten worden aangepast 
om in de buurt te komen van het standpunt van de Alliantie. Als ze een bereiksdrempel hanteren 
volgt die de RVV (25%), maar vaak zijn bedrijven zich er niet bewust van dat er voor de 
mediadragers die ze gebruiken (eigen websites) een bereiksdrempel zou moeten worden ingesteld 
omdat daar ook kinderen naar kijken.  

Tabel 65 presenteert alle beoordeelde bedrijven op volgorde van hoog naar laag voor de 
eindscores.  

 Ranking alle beoordeelde bedrijven naar eindscore Inhoud beleid 

Bedrijfsnaam Productgroep 
Lid 
FNLI Eindcore 

Kettle Foods Chips Nee 4,0  

Coca-Cola Nederland Frisdrank Ja 3,5  

Concorp Suikergoed Ja 3,5  

Katja Fassin Suikergoed Ja 3,5  

Mars Chocolade en ijs Ja 3,5  

Nestlé Chocolade Ja 3,5  

PepsiCo  Frisdrank Ja 3,3  

PepsiCo Chips Ja 3,2  
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Bedrijfsnaam Productgroep 
Lid 
FNLI Eindcore 

Aldi Supermarkten n.v.t. 3,1  

Bonvita Chocolade Nee 3,0  

Corn Candies Suikergoed Nee 3,0  

Frio Food IJs Nee 3,0  

FZ Organic Foods Chips Nee 3,0  

Hoeksche Hoeve  Chips Nee 3,0  

Koninklijke Verkade Chocolade Ja 3,0  

Professor Grunschnabel IJs Nee 3,0  

Spa Monopole Frisdrank Ja 3,0  

Tonitto IJs Nee 3,0  

Van Gils IJs Nee 3,0  

Yellow Chips Chips Nee 3,0  

Perfetti van Melle Suikergoed Ja 2,9  

Kraft Heinz Company Frisdrank Nee 2,8  

Albert Heijn Supermarkten n.v.t. 2,8  

Intersnack NL Chips Nee 2,7  

Refresco Gerber Group Frisdrank Nee 2,7  

Tony’s Chocolonely  Chocolade Ja 2,7  

Haribo Holding Suikergoed Ja 2,5  

Rivella Frisdrank Ja 2,5  

Vrumona Frisdrank Ja 2,5  

Jumbo Supermarkten n.v.t. 2,4  

Koninklijke Verkade Koekjes Ja 2,3  

Koninklijke Peijnenburg Koekjes Ja 2,3  

Roger & Roger Chips Ja 2,3  

Unilever IJs en frisdrank Ja 2,2  

Do-It Chips Nee 1,9  

Astra Sweets Suikergoed Ja 1,9  

Plus Supermarkten n.v.t. 1,9  
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Bedrijfsnaam Productgroep 
Lid 
FNLI Eindcore 

Ferrero Chocolade en suikergoed Ja 1,5  

Kellogg Company Chips Ja 0,5  

Lindt & Sprüngli Chocolade Nee 0,3  

Lidl Supermarkten n.v.t. 0,2  

Alfred Ritter Chocolade Nee 0,0  

Belgian Icecream Group IJs Nee 0,0  

Bill's Natuurbakkerij Koekjes Nee 0,0  

Bolletje Broodspecialiteiten Koekjes Ja 0,0  

Cloetta Holland Suikergoed Ja 0,0  

Copar IJs Ja 0,0  

Damhert Nutrition Koekjes Nee 0,0  

De Banketgroep Koekjes Nee 0,0  

De Smaakspecialist Koekjes Nee 0,0  

EcoFinia Chocolade Nee 0,0  

Elvee Suikergoed Nee 0,0  

General Mills IJs Nee 0,0  

Hellema-Hallum Koekjes Ja 0,0  

Mondelez Chocolade, ijs, koekjes Ja 0,0  

Nutrition & Sante Koekjes Nee 0,0  

Paulig Group Chips Nee 0,0  

Pervasco Suikergoed Ja 0,0  

Riedel Frisdrank Nee 0,0  

United Soft Drinks Frisdrank Ja 0,0  

Opvallend is dat een internationaal opererende chipsproducent zoals Kellogg Company (Pringles) 
behoorlijk achterblijft in haar kindermarketingbeleid ten opzichte van bedrijven met een, naar 
eigen zeggen, bescheiden marktaandeel en marketingbudget. Dit is een groot verschil met een 
ander internationaal bedrijf. Kettle Foods, die toonaangevend is voor de productgroep chips, Het 
bedrijf richt zich voor alle onderzochte marketingkanalen alleen op de doelgroep 18+.  
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Tenslotte is het interessant om te melden dat een aantal bedrijven, door de combinatie van scores 
voor transparantie en voor inhoud beleid, kunnen worden omschreven als topscoorders in dit 
onderzoek: 

 Mars: transparantie 4,0 en inhoud beleid 3,5 
 Coca-Cola Nederland: transparantie 4,0 en inhoud beleid 3,5 
 Concorp: transparantie 4,0 en inhoud beleid 3,5 

Als Kettle Foods zijn marketingbeleid publiek beschikbaar zou stellen, zou het topscoorder worden 
op transparantie (4,0) én inhoud beleid (4,0). 

9.4 Overig beleid 

Volgens de RVV mag er op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, scholen 
voor primair onderwijs geen reclame gemaakt worden voor een voedingsmiddel. Op het 
voortgezet onderwijs mogen geen promotionele acties worden gehouden die leerlingen aanzetten 
tot overmatig gebruik van het aangeprezen voedingsmiddel en mogen alleen reguliere 
verpakkingseenheden van een voedingsmiddel te koop aangeboden worden.58  

Uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal bedrijven zijn die op hun website informatie verstrekken 
voor een spreekbeurt en desgewenst ook product samples ter beschikking stellen: 

 De Hoeksche Hoeve (chips) nodigt scholen uit voor excursies in de fabriek en hulp bij het 
maken van een spreekbeurt. Daarbij worden ook proefzakjes chips uitgedeeld door het bedrijf, 
in ruil voor het noemen van het merk ‘Boerderij chips’ in het verhaal.59 Het is niet duidelijk of dit 
aanbod zich beperkt tot middelbare scholen of ook is gericht op kinderen op basisscholen.  

 Jumbo (supermarktketens), Verkade (koekjes en chocolade) en Tony’s Chocolonely (chocolade) 
bieden op hun website een spreekbeurtpakket aan. 

 Katja Fassin (suikergoed) bood op de website de mogelijkheid om informatie voor een 
presentatie of werkstuk aan te vragen, maar heeft deze optie per januari 2018 verwijderd.  

Bij het aanbod van spreekbeurtpakketten, wat indien gericht op basisscholen sowieso niet in lijn is 
met de RVV, is er sprake van een grijs gebied. De richtlijnen over de inhoud zijn onduidelijk: 
wanneer is dat gericht op kinderen op de basisschool en waneer op de middelbare school? Mag 
een pakket over duurzame en slaafvrije cacao van Tony’s Chocolonely misschien toch, omdat dat 
bijdraagt aan het maatschappelijke bewustzijn van scholieren? Het is aan te bevelen dat binnen de 
RVV meer duidelijk wordt verschaft over wervingsacties door middel van spreekbeurtpakketten, 
niet alleen voor basisscholen maar ook voor middelbare scholen. 

In het kader van het onderzoek werd ook een voorbeeld van sponsoring op scholen aangetroffen. 
Zo gaf Refresco Gerber aan dat het geen marketingactiviteiten inzet op scholen maar wel ingaat op 
sponsorverzoeken van scholen of kindervakantieweken: “In dat geval sponsoren wij alleen met 
pakjes Wicky Water met Fruit (en anders Wicky Zonder Suiker); kortom onze gezonde alternatieven 
die nauwelijks of helemaal geen suiker bevatten." 

Binnen een aantal productgroepen zijn initiatieven ontwikkeld om restricties te stellen aan de 
verkoop van ongezonde producten op scholen. Binnen de productgroep frisdrank hebben Coca-
Cola Nederland en Spa het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' ondertekend. Binnen de 
productgroep koekjes is Peijnenburg ondertekenaar van ‘De Gezonde Schoolkantine’. 
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Dit onderzoek heeft aangaande de supermarktketens vooral informatie opgeleverd over het beleid 
ten aanzien van de eigen merken. Daarom is het interessant te noemen dat Plus de leveranciers van 
A-merken aanmoedigt om de verpakking van hun producten aan te passen en alleen te richten op 
kinderen als het om gezonde producten gaat. Tevens geeft de supermarkt aan dat op de 
winkelvloer hulpmiddelen zijn geïnstalleerd om consumenten te helpen bewuster te kiezen. 

9.5 Aanbevelingen 

De hierna volgende aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen zijn gericht op 
diverse actoren in het speelveld en verdeeld over een aantal onderwerpen:  

 Transparantie 

 Voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens dienen zich publiekelijk te verantwoorden 
over hun kindermarketingbeleid. Als er geen marketing gericht wordt op kinderen zou dat 
hierin duidelijk gemaakt moeten worden. 

 Voedingsmiddelenbedrijven en supermarktketens die actief zijn op de Nederlandse markt 
en deel uitmaken van een internationaal moederbedrijf zouden publiekelijk kenbaar moeten 
maken welke kindermarketingstandaarden voor de Nederlandse markt worden gehanteerd, 
zeker als het internationale beleid afwijkt van de richtlijnen in de RVV. 

 Koepelorganisaties (FNLI) en brancheverenigingen (CBL, FWS, VBZ et cetera) zouden hun 
leden moeten stimuleren om zich publiekelijk te verantwoorden over hun 
kindermarketingbeleid, op welke wijze zij de uitgangspunten van de RVV toepassen in hun 
eigen kindermarketingbeleid, en leden die deel uitmaken van een internationaal 
moederbedrijf moeten oproepen om te publiceren welke kindermarketingstandaarden voor 
de Nederlandse markt worden gehanteerd. 

 Beleid 

 Bedrijven die geen restricties hanteren voor reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 
12 jaar zouden moeten worden aangemoedigd om hiervoor beleid op te stellen. Bedrijven 
zouden daarbij ook aandacht moeten hebben voor het publiek dat ze bereiken via 
mediadragers die niet specifiek gericht zijn op kinderen en welke bereiksdrempels ze 
daarbij hanteren.  

 Bedrijven en maatschappelijke stakeholders zouden een gedeelde visie moeten ontwikkelen 
voor een verantwoord marketingbeleid voor voedingsmiddelen. Deze visie biedt bedrijven 
de mogelijkheid om een kindermarketingbeleid op te stellen die aansluit bij de eigen 
bedrijfsorganisatie, bedrijfsfilosofie en doelgroep maar die verder gaat dan de huidige 
richtlijnen van de RVV. Hierin zou de vraag aan bod moeten komen wat het betekent voor 
marketing gericht op kinderen dat de primaire verantwoordelijkheid voor de inkoop van 
voedingsmiddelen ligt bij de ouders en verzorgers. Voorts zou moeten worden toegelicht 
hoe elke potentiële doelgroep (volwassenen, ouders/verzorgers, kinderen) benaderd wordt.  

 Monitoring  

 Bedrijven die de richtlijnen van de RVV niet volgen of niet correct lijken te interpreteren, 
omdat zij lagere leeftijdsgrenzen hanteren bij het gebruik van mediakanalen of omdat zij 
zich niet volledig houden aan de richtlijnen ten aanzien van sponsoring en marketing op 
scholen, zouden ter verantwoording geroepen moeten worden. 

 Er zou intensiever gemonitord moeten worden of bedrijven zich houden aan de richtlijnen 
van de RVV, Dat het beleid van een aantal bedrijven niet in lijn lijkt te zijn met de RVV, zoals 
uit dit onderzoek blijkt, is een indicatie dat dit ook in de praktijk het geval zou kunnen zijn. 
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 Aanscherping regelgeving 

 Er zou scherpere en duidelijkere regelgeving moeten komen voor kindermarketing op/in 
mediadragers die niet specifiek zijn gericht op kinderen. Dit vraagt tevens om meer inzage 
in het bereik van kinderen van 0 tot en met 6 jaar. 

 Er zou scherpere en duidelijkere regelgeving moeten komen voor het aanbieden van 
spreekbeurtpakketten. Hierbij zou zowel duidelijk moeten worden welke inhoud is 
toegestaan als voor welke leeftijd die inhoud geschikt wordt geacht. 

 Een meerderheid van bevraagde bedrijven loopt met het marketingbeleid voor op de 
richtlijnen van de RVV. De landelijke regelgeving voor kindermarketing voor 
voedingsmiddelen zou daarom moeten worden aangescherpt.  
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