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VBZ-directeur Theo Heere over een Nederlandse suikerbelasting:

Er bestaat een reëel gevaar 
dat een meerderheid van de 
partijen in het parlement 
denkt: ‘baat het niet, 
dan schaadt het niet’

““VBZ vertegenwoordigt naar de buitenwereld de producenten van lekkers. Ben 

ik bij stakeholders op bezoek, dan moet ik eerst tien minuten uitleggen dat 

het bij VBZ niet draait om bruin- en witboord, maar om koek, snoep, 

chocolade, zoutjes en nootjes. De naam VBZ houden we dus klein
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““
Een andere invalshoek, dezelfde persoon: de 

maandelijkse column van Theo Heere verruilen 

we in deze laatste uitgave van 2019 voor een 

gesprek met de VBZ-directeur. Waar het over 

gaat? Over zijn eerste volle jaar binnen de 

branchevereniging. Een brancheverenging met 

visitekaartjes waarop nu nog staat Vereniging 

voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie. Om 

de buitenwacht sneller duidelijk te maken 

wat voor club dat nu eigenlijk is, komt op 

communicatietools te staan: vereniging van 

koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten.  In 

onder meer persberichten kiest VBZ voor de 

overkoepelende parapluformulering ‘lekkers’. 

De veranderingen zijn illustratief voor de 

branchevereniging die zonder poespas het 

gesprek met stakeholders aangaat, met Theo 

Heere als initiator voorop.

Je hebt een volledig jaar als VBZ-directeur achter de 
rug. Een tropenjaar?
“Er kwam veel op mij af, maar dat vind ik juist prettig.”

Wat kwam er op je af?
“Denk aan het Nationaal Preventieakkoord. Daar ging 
en gaat veel tijd inzitten. Waarom? De maatregelen zijn 
van cruciaal belang voor onze branche; meer specifiek 
voor de merkfabrikanten van de vier productgroepen 
koek, snoep, chocolade en tussendoortjes. De in het 
Preventieakkoord gemaakte belofte is dat zeventig 
procent van de merkporties wordt verkleind.”

Nemen merkfabrikanten en mkb-bedrijven 
voldoende actie?
“Bij mkb-ondernemingen draait het doorgaans om 
private label producenten. Een merkfabrikant kan 
meer zelfstandig bepalen hoe met portieverkleining 
wordt omgegaan, maar dit ligt anders bij private label 
producenten. Zij moeten eerst hun opdrachtgevers, de 
retail, overtuigen. In de categorie koek is het aandeel 
private label ongeveer zeventig procent,. Dus dan heb je 
de retailers echt nodig om een verandering te realiseren. 
Merkfabrikanten domineren in de overige categorieën en 
daar kan private label volgend zijn.”

De retail werkt bij portieverkleining in jouw ogen 
onvoldoende mee?
“Dat klopt, en dit stelt mij teleur. Maar ik heb goede hoop 
dat dit de komende periode gaat veranderen.”

Hoezo?
“Het is simpel: de leden van het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel denken niet aan 
portieverkleining, maar willen aan ingrediënten sleutelen. 
Het punt is nou net dat onze producten lekker moeten 
zijn. Dat is per slot van rekening de reden waarom 
mensen koek, snoep, chocolade en tussendoortjes 
kopen. Dan kun je eenvoudigweg niet de ingrediënten 
aanpassen. Sterker, zoiets is bedreigend. Je moet dit 
allemaal tegelijk doen. Maak jij je koekje met andere 
ingrediënten iets gezonder maar minder lekker, en 
je buurman doet dit niet niet, dan weet ik wel wie de 
meeste koekjes verkoopt.”
“Het cynische van het hele verhaal is dat het 
vijf jaar geleden gesloten Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling (AVP) uiteindelijk leidde tot 
de herformulering van welgeteld één product, een 
margarinecake. En dat is dus één product uit een totaal 
van 5500 producten uit onze sector die binnen de retail 
zijn vertegenwoordigd. Zo’n ervaringsgeschiedenis 
vormt niet de basis om te zeggen: nu gaan we aan de 
productsamenstelling sleutelen. We zijn er al vijf jaar mee 
bezig geweest. Maar..., als iedereen met nieuwe energie 
en positieve houding er mee aan de slag gaat, dan hoop 
ik van harte dat dit leidt tot resultaten. Naar de mening 
van VBZ biedt portioneren echter betere kansen op 
succes.”

Het APV bleek geen succes, waarom pleit de retail er 
dan voor?
“Het veranderen van productsamenstellingen geeft de 
leden - de retailketens - meer vrijheden om individueel 
iets te ondernemen: de ene keten zou zich dan beter 
kunnen onderscheiden van de andere formule. Dat is 
een belangrijke achterliggende gedachte.”

En bij koek moeten private label- en merkfabrikanten 
dezelfde route volgen: niet de ene wel met de 
productsamenstelling, terwijl merken gaan voor 
portionering?
“Precies, want zeventig procent van de koekomzet 
komt uit de private labels, dertig procent is merk. 
Gaan alleen de merkfabrikanten de porties verkleinen, 
dan slaan we nog steeds geen deuk in een pak boter. 

Dus..., CBL-leden moeten vooral bij koek meewerken 
aan portie-aanpassingen, en niet veranderingen van 
productsamenstellingen bepleiten.”

Voor wat betreft de portioneringen: hoe staat het 
daarmee?
“Dat weet ik momenteel nog niet. Wel duidelijk is dat 
je bij zoiets niet over een nacht ijs gaat. Verpakkingen 
moeten worden aangepast, machines dienen anders 
te worden ingesteld. Kortom, je bent er niet zo snel. 
Bovendien moeten we eerst precies vaststellen wat 
de huidige porties zijn. Daarbij werken we samen met 
marktonderzoeker Nielsen en Brandbank. We zijn nog 
aan het analyseren.”

Wanneer verwacht je duidelijkheid?
“Begin 2020 willen we weten hoe het schap er bij staat 
en is de onderzoeksfase afgerond. De eerste tastbare 
resultaten op de winkelvloer verwacht ik medio volgend 
jaar. En bedenk: voor veel merkfabrikanten gaat het om 
uiterst kostbare aanpassingen, het zijn investeringen die 
in de honderdduizenden euro’s kunnen lopen.”

Zijn de afspraken in het Preventieakkoord 
vrijblijvend?
“Die afspraken zijn zeker niet vrijblijvend, maar ook niet 
verplicht.”

Cryptisch, wat bedoel je?
“Doen we als sector niets, dan komen er andere 
(belasting)maatregelen. De overheid moet echter ook 
haar verantwoordelijkheid nemen, en dat doet ze niet. 
Sterker, de overheid doet vrijwel niks tegen overgewicht. 
Ze heeft de gym- en zwemlessen op school geschrapt, 
schooltuintjes gesloten en met de klas koken is 
onmogelijk: de overheid schuift de oplossing door naar 
het bedrijfsleven. Daarbij komt dat in de bestrijding van 
overgewicht de jeugd de sleutel tot succes vormt. Mijn 
generatie - boven de vijftig jaar - is door de overheid 
afgeschreven, maar juist bij de jeugd is winst te behalen. 
Vandaar mijn oproep aan de overheid: neem de 
verantwoordelijkheid en investeer in verplichte gym, in 
zwemmen en in schooltuintjes.”

Je bent nu inmiddels een jaar actief in de branche. 
Voelt de industrie vertrouwd?
“Absoluut, hoewel ik nog niet alle ruim honderd leden 
heb bezocht, maar dat is gezien de tijdsfactor logisch. 
Hoeveel wel? Enkele tientallen.”

Welke lessen trek je tot dusverre uit die bezoeken?
“Het waren stuk voor stuk interessante kennismakingen, 
waarbij een vrij duidelijk beeld is ontstaan van de sector. 
Overigens, namens VBZ kom ik niet bij iedereen met een 
even leuke boodschap. Het ene lid wil bijvoorbeeld dat 
wij meer tools ontwikkelen. Ik leg dan uit dat daar niet 
langer het zwaartepunt van de vereniging ligt.”

Theo Heere
Vanaf begin september 2018 is Theo Heere directeur 
van branchevereniging VBZ. De politiek geëngageerde 
Heere is prominent lid van 50PLUS (daarvoor bij de 
VVD). Hij begon zijn carrière als medisch specialist in 
opleiding bij het Westeinde Ziekenhuis, gevolgd door 
een functie bij farmaceutische bedrijven en werd 
daarna ceo Nederland bij Nutricia waarna Heere 
ondernemer werd. De VBZ-directeur staat trouwens 
mede aan de basis van de vorming van de FNLI.

De overheid doet vrijwel niks tegen 
overgewicht. Ze heeft de gym- en 
zwemlessen op school geschrapt, 
schooltuintjes gesloten en met 
de klas koken is onmogelijk: de 
overheid schuift de oplossing door 
naar het bedrijfsleven
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Waarop ligt dan het zwaartepunt van VBZ?
“Urgenter dan het ontwikkelen van tools, is ervoor 
te zorgen dat óók over vijf en tien jaar onze branche 
nog welvarend is met een recht van bestaan. Dat is de 
opgave, de license to operate. Daar springen we voor in 
de bres. Die license to operate bestaat primair uit het 
verdedigen van het economisch belang van de sector. En 
zoiets is geen vanzelfsprekendheid, er zijn bedreigingen. 
Denk aan CO2,PFAS en ODE heffingen: allemaal 
afkortingen ofwel issues die VBZ-leden plotseling voor de 
kiezen krijgen.”

Is het aankaarten daarvan niet eerder een taak voor 
VNO-NCW en MKB-Nederland?
“Ook, maar niet alleen. Een onderdeel binnen 
het CO2-dossier is de zogenoemde ODE-heffing. 
Onze achterban bestaat voor tachtig procent uit 
midden- en kleinbedrijven. Momenteel bestaat er 
voor grootverbruikers van energie een regeling 
waarbij besparende investeringen deels zijn terug 
te halen via subsidies. Onze leden - die niet tot de 
grootverbruikers worden gerekend -, moeten eveneens 
verplicht investeren, maar die uitgaven zijn alleen te 
verdisconteren bij de belastingen. Mijn taak is om dan 
bij het FNLI en bij VNO-NCW de VBZ-belangen voor het 
voetlicht te brengen.”

En dan is er dus nog de ODE heffing?
“Precies, dit is een ordinaire extra CO2 belasting. Onze 
bedrijven, met name die in de koekindustrie, krijgen te 
maken met een onacceptabele lastenstijging, omdat 
ze veel gas verbruiken. Neem een bedrijf zoals Pally. 
Deze koekproducent investeert in tal van duurzame 
maatregelen, zoals het gebruik van restwarmte en het 

bedrijf beschikt over eigentijdse en energiezuinige ovens. 
De meest nieuwe oven bezit een systeem waardoor 
de verse bakruimtelucht niet meer uit de ruimte wordt 
aangezogen, maar langs de schoorsteen. De verwachting 
is dat dit 35 - 80 graden voorverwarming gaat opleveren 
en daarmee een aanzienlijke besparing op het 
gasverbruik. Ondanks dit soort maatregelen krijgen Pally 
en branchegenoten een ODE heffing voor de kiezen. 
Totaal onacceptabel natuurlijk.”

Wat zijn de gevolgen van zo’n lastenstijging voor de 
exportpositie?
“Die wordt natuurlijk stevig ondergraven. Onze 
branche krijgt te maken met een ODE-heffing, terwijl 
in het buitenland dit soort concurrentie verstorende 
maatregelen niet bestaat. De ODE-maatregel is een 
regelrechte bedreiging voor een deel van de sector. Het 
speelveld is niet gelijk, landen om ons heen hebben geen 
ODE-heffing. Het bizarre is dat de politiek zich dat niet 
realiseert, of het niet als een probleem ziet.”

En dan hebben we het nog niet gehad over de 
suikertax?
“Inderdaad, waarbij komt dat experimenten in 
het buitenland aantonen dat een belasting op 
suikerhoudende voeding geen noemenswaardige 
resultaten oplevert in de strijd tegen overgewicht. Een 
van de gevolgen is dat mensen switchen van de ene naar 
de andere categorie of naar goedkopere producten, 
maar een lagere calorie inname en gewichtsvermindering 
blijven uit.”

Jouw inschatting: komt er uiteindelijk een 
suikerbelasting in Nederland? 
“In-the-end houden wij zoiets niet tegen, hoewel er bij 
mij een gezond optimisme bestaat dat ’t er toch niet 
van komt. Maar er bestaat wel een reëel gevaar dat 
een meerderheid van de partijen in het parlement 
denkt: baat het niet, dan schaad het niet. Los van de 
lastenverzwaring, zorgt een suikerbelasting voor een 
enorme berg aan administratieve rompslomp voor onze 
leden. Mijn streven is om belastingmaatregelen tegen te 
houden die niet doen waarvoor ze zijn bedacht.”

En het voedselkeuzelogo wordt dus Nutriscore. 
Tevreden?
“De knoop is uiteindelijk doorgehakt. De Nederlandse 
overheid stelt echter wel eisen aan dit van oorsprong 
Franse systeem: er moet een internationale 

wetenschappelijke commissie komen om het 
achterliggende systeem in overeenstemming te brengen 
met internationaal geaccepteerde voedingskennis 
en de Nederlandse overheid wil dat Nutriscore zo 
dicht mogelijk komt te liggen bij de richtlijnen Goede 
Voeding. Overigens hebben we als branchevereniging 
oorspronkelijk twee voorwaarden bij het 
voedselkeuzelogo benoemd: deze dient wetenschappelijk 
te zijn vastgesteld en internationale uniformiteit te 
bezitten. Het is ondoenlijk om bij verpakkingen voor 
meerdere landen ook extra voedselkeuze logo’s op de 
verpakking te vermelden.”

Een ander thema is personeel: er bestaat bij tal van 
bedrijven een schreeuwend tekort aan mensen. Kan 
VBZ bijdragen aan een oplossing?
“We kunnen in ieder geval meedenken, en dat doen we. 
Onze taak is om naar buiten toe te communiceren dat 
’t in onze branche goed werken is met een uitstekend 
salaris en prima arbeidsomstandigheden. Daarnaast zie 
je dat ook vanwege het personeelstekort de robotisering 
flink toeneemt.”

Hoe probeer je de verbinding binnen VBZ de 
komende jaren te borgen?
“We gaan meer gezamenlijke ontmoetingen plannen. 
Denk bijvoorbeeld aan bezoeken bij Cosun en Spar. 
Kortom, het aantal ontmoetingsmomenten gaat omhoog. 
Vandaar dat we nu twee algemene ledenvergaderingen 
hebben in plaats van eentje. De ALV in juni blijft, maar er 
vindt ook een ALV op het einde van het jaar plaats. Het 
is vreemd om een begroting van een lopend jaar in juni 
goed te keuren. Dit doe je vooraf. Daarnaast zullen we de 
ALV in juni korter en zakelijker invullen. De bijdragen van 
externe sprekers maken we belangrijker en krijgen meer 
ruimte.”

En de ISM?
“De serviceverlening blijft: we doen hetzelfde als 
voorgaande jaren, maar nu budgetneutraal voor VBZ. 
Concreet houdt dit in dat de bijdrage van VBZ-leden en 
niet-leden die van onze service gebruikmaken, omhoog 
is gegaan. Daarnaast..., wanneer wij als VBZ activiteiten 
zoals workshops voor onze leden organiseren, dan 
moeten niet-leden een redelijke bijdrage betalen om 
mee te mogen doen. En een redelijke bijdrage is een 
commercieel bedrag. Iets voor een tientje is niks waard, 
en dan zeg je ook makkelijk af.”

Ten slotte, ben je nog politiek actief?
“Zeker, bij 50PLUS. Als de ledenvergadering akkoord 
gaat, word ik voorzitter van de selectiecommissie van 
de Tweede Kamerleden bij de volgende verkiezingen. 
50PLUS is een liberale partij met een sociale inslag die de 
belangen van mensen boven de vijftig blijft agenderen. 
Ook dat vertel ik geregeld tegen onze leden: ben je ervan 
bewust dat in de strijd voor goed personeel de mensen 
boven vijftig jaar een bijzonder belangrijke doelgroep 
vormen. Een groep mensen bovendien die stabiliteit in 
een onderneming brengt en borgt.”

““ ““
Onze bedrijven, met name die in de 
koekindustrie, krijgen te maken met 
een onacceptabele lastenstijging, 
omdat ze veel gas verbruiken

De ISM serviceverlening blijft: we 
doen hetzelfde als voorgaande 
jaren, maar nu budgetneutraal voor 
VBZ


