Snoepmaker Haribo lokt kind
ondanks anti-obesitas afspraken
VolkskrCAM."t lllJ..{U..
Van onze verslaggeefster
Marie-touise Schipper
AMSTERDAM Snoepfabrikant Ha
cibo Is sponsor van h et tv-pro
gramma The Vofce Kids, ondanks
dat overheid en bedrijfsleven in
de strijd tegen obesitas hebben
afgesproken kindermarketIng
aan banden te legge n.

Het merk is veelvuldig te zien in pro
motiefilmpjes voor het bij kinderen
populaire RTL-pr ogramma. Het
nieuwste Starm ix-snoep is in een spe
ciale Voice-versie, voorzien van pro
grammalaga, te koop bij supermarkt
Dirk van den Broek.
Voor kinderen tot 7 jaar geldt een
verbod op reclame-uitingen op tv en
in tijdschriften, en voor kinderen tot
12 jaar geldt dat bedrijven terughou·

dendheid betrachten. Dat staal hl het
Convena nt Overgewicht van overheid
en bedrijfsleven uit 2005. Het bete
kent onder meer dat beroemde tI
guurtjesgeen snoep en snacks mogen
aanprij zen in de media.
Hari bo verwijst door naa r de Ver·
eniging voor de Bakkerij- en Zoetwa
re ni ndustrIe (VBZ), dar zich heeft
aangesloten bi j het convenant. 'De af
gelopen tien jaar hebben wij geen
gram snoep méér verkocht dan voor
heen', zegt VBZ-directeur Ton Baas.
'Dit programma word t om 20.30 uur
ui tgezonden , dan horen de kinderen
lOl 7 jaar al in bed te liggen.'
Volgens Baas snoept Nederland 'jn
het algemeen redelijk verslandig'.
Baas: 'Overgewicht is vooral een pro
bleem van de lagere sociaJ e klassen,
allochto nen. Marketeers zoeken al
tijd de grenzen op wat bin nen de re·

gelgevi ng 1\.1n, daar worden ze voor
betaald. Wi j kijken voortd urend of
we de randen van de regelgeving
scherper moeten trekken. Dit is een
twijfelgeval, maar we gaan Harlbo er
zeker op aanspreken.'
Op overtreding van de Convenant
afspraken staa n geen sa ncties. Fabri
kanten hebben simpele omwegen
bedacht om de jeugd tot snoepen te
verleiden. In de supermarkt zijn op
peuterhoogte de meeste kinder
vriendjes te zien: van Her HlÛS An u
bis-uitdeel rrtix van Red Band, Dora
wo rst van Ki ps, K3-hartjes van Croky.
Maa r Baribo gaat verder. zoals me
een snoepontwerpwedstr ijd. De B-Ia
rige winnares ontving 2.00 0 euro en
vrijkaarten voor The Voice of Holland.
De prijs is op school uitgereikt door
een grote gouden Haribobeer, te zien
in een reclamefilmpje op internet.
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