MVO standpunt transvetzuren
Transvetzuren komen in Nederland vrijwel niet meer in de voeding voor. Meer dan 95% procent van alle
Nederlanders voldoet aan de norm van de Nederlandse Gezondheidsraad om per dag niet meer dan 1
energieprocent transvetzuren in te nemen (RIVM, 2011). Daarom is de inname van transvetzuren geen
volksgezondheidsissue meer.
Met het oog op het rapport over transvetzuren dat de Europese Commissie binnenkort zal uitbrengen,
brengt MVO de volgende 4 punten naar voren:
1. De Nederlandse oliën- en vettensector heeft haar verantwoordelijkheid genomen en het gehalte aan
transvetzuren teruggebracht tot zeer lage niveaus. Mede hierdoor ligt de gemiddelde inname van
transvetzuren onder de maximale aanbeveling van de Gezondheidsraad van 1 energieprocent. De MVOsector is voor zelfregulering. De MVO-sector heeft met de verlaging van transvetzuren aangetoond
dat zelfregulering een goede manier is om productverbeteringen tot stand te brengen. De sector heeft op
het gebied van verbetering van de vetzuursamenstelling van producten decennialang een
voortrekkersrol vervuld. Het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) was initiatiefnemer van de
Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling die tussen 2003 en 2010 door zelfregulering belangrijke
reducties heeft gerealiseerd in de gehaltes transvetzuren in de Nederlandse voeding, met een gezonder
voedingsaanbod als gevolg.

In Nederland ligt de gemiddelde inname van transvetzuren ruim onder de maximaal toegestane
hoeveelheid, namelijk 0,5 energieprocent oftewel 1 gram per dag. Op vrijwillige basis heeft de industrie
de producten aangepast naar lage transvetgehaltes met behoud van functionaliteit. Het is de vraag of
nog lagere transvetgehaltes extra gezondheidsvoordeel kunnen opleveren. De kans is groot dat bij een
verdere vermindering van transvetzuren de inname van essentiële vetzuren in gevaar gaat komen, aldus
EFSA. Bovendien is het volledig weren van transvetzuren niet mogelijk omdat dierlijke transvetzuren van
nature voorkomen in melkvet, kaas, roomboter en vlees van herkauwers. Industriële transvetzuren
ontstaan in geringe mate bij de raffinage van oliën en vetten.
De wettelijke normen die nu in verschillende Europese landen al zijn ingevoerd houden doorgaans
rekening met deze haalbaarheidsaspecten en wegen deze af tegen de gezondheidsaspecten. Daarbij
wordt meestal uitgegaan van maximaal 2% transvetzuren in het vet van een product.

2. In Nederland is het transvetzuurgehalte zeer laag, dit geldt echter niet voor de meeste Oost-Europese
lidstaten. MVO is voorstander van een level playing field op Europees niveau zodat alle
voedselproducenten zich aan dezelfde regels moeten houden en iedereen op gelijke voet kan
concurreren. Hoewel MVO overtuigd is van de effectiviteit van zelfregulering, zorgt een Europese
norm voor voedingsmiddelen (i.e. eindproducten bestemd voor consumptie) van 2% op vetbasis
voor gelijke concurrentievoorwaarden.
3. Zowel transvetzuren van dierlijke als van industriële oorsprong beïnvloeden de ratio tussen LDL- en
HDL-cholesterol ongunstig. De ratio tussen LDL- en HDL-cholesterol wordt als een goede indicator voor
het risico op hart- en vaatziekten gezien. Echter, onderzoek naar de verschillende transvetzuren en
coronaire hartziekten geeft geen eenduidig beeld. Volgens de EFSA is er daarmee onvoldoende bewijs

om vast te stellen dat er een verschil is tussen het effect van dierlijke transvetzuren en industriële
transvetzuren op het risico van coronaire hartziekten bij gelijke innames. De conclusie van de EFSA is
dat er geen reden is om onderscheid te maken tussen dierlijke en industriële transvetzuren.
4. De verplichting om aan te geven of plantaardige oliën of vetten geheel of gedeeltelijk
gehydrogeneerd zijn kan worden afgeschaft. De verplichting is verwarrend, omdat consumenten de
termen niet begrijpen en ze verkeerd interpreteren. Uit een Deense studie blijkt dat consumenten denken
dat geheel gehydrogeneerde oliën meer transvetzuren bevatten dan gedeeltelijk gehydrogeneerde terwijl
juist het omgekeerde waar is. Bovendien zegt de vermelding van deze techniek niets over de
vetzuursamenstelling van het product. Niet de toegepaste technologie maar de uiteindelijke
(vetzuur)samenstelling, en daarmee de voedingswaarde van een product, is van invloed op de
gezondheid van de consument.
Volgens de huidige wetgeving mogen transvetzuren niet vermeld worden op de verpakking. Als de
Europese Commissie een wettelijk norm vaststelt kan deze wetgeving gehandhaafd blijven en ontbreekt
elke noodzaak om transvetzuren te vermelden.
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Transvetzuren zijn vetzuren met minstens 1 koolstof-koolstof dubbele binding waarbij de
waterstofatomen aan weerszijden van de dubbele binding staan (trans configuratie). De eigenschappen
van transvetzuren verschillen van die van andere vetzuren.
Van de hoeveelheid transvetzuren in de Nederlandse voeding is ruim de helft van dierlijke oorsprong.
Industriële transvetzuren ontstaan vooral bij het harden van oliën, en ook in geringe mate bij raffinage.
Dierlijke transvetzuren ontstaan in het maagdarmkanaal van herkauwers, zoals runderen en schapen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat transvetzuren de kans op hart- en
vaatziekten verhogen. Ze verhogen de concentratie van het schadelijke LDL-cholesterol en verlagen die
van het beschermende HDL-cholesterol. Verder geven transvetzuren een verslechtering van de
LDL/HDL-verhouding en van de totaal/HDL-verhouding.
Zowel industriële als dierlijke transvetzuren verhogen de cholesterolratio in het bloed. Daarbij is er
volgens de EFSA onvoldoende bewijs om vast te stellen dat er een verschil is tussen het effect van
dierlijke transvetzuren en industriële transvetzuren op het risico van coronaire hartziekten bij gelijke
innames. Er is dus geen reden om onderscheid te maken tussen dierlijke en industriële transvetzuren.
De oliën en vettenbedrijven in Nederland hebben zich de afgelopen 25 jaar ingespannen om de gehaltes
aan transvetzuren in hun producten terug te dringen tot een zeer laag niveau. Meer dan 95% procent
van alle Nederlanders voldoet nu aan de norm van de Nederlandse Gezondheidsraad om per dag niet
meer dan 1 energieprocent transvetzuren in te nemen.
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