
	
	
	

Les sodas vendus à l'école, c'est bientôt fini 
BELGA Publié le vendredi 08 septembre  
 
La fédération européenne des boissons rafraîchissantes (UNESDA) ne 
vendra plus de boissons contenant des sucres ajoutés dans les écoles 
secondaires de l'Union européenne, a-t-elle indiqué cette semaine dans 
un communiqué. 
 
L'engagement pris par la fédération sectorielle - qui regroupe entre autres les 
marques Coca-Cola, Fanta, Oasis, Schweppes ou Sprite - sera mis en place 
progressivement dans les 28 Etats membres de l'UE. Fin 2018, la vente de boissons 
sucrées dans les écoles secondaires devrait définitivement faire partie du passé. 
 
A partir de ce moment, l'UNESDA ne fournira plus que des boissons sans ou avec 
peu de calories à ces établissements scolaires. Cette action volontaire de la 
fédération devrait concerner plus de 50.000 écoles et près de 40 millions de jeunes 
Européens. 
 
 
Geen cola of Fanta meer in schoolautomaten 
 
De Standaard – 8 september 2017 - Tom Le Bacq 
Tweet Delen 
Ten laatste tegen eind volgend jaar zal in geen enkele middelbare school 
nog suikerhoudende frisdrank worden verkocht. Dat belooft de 
Europese frisdranksector. Ze pakt daarmee Vlaanderen in snelheid, 
want hier was het plan om pas tegen 2021 alles te bannen. 
 
Geen frisdranken met toegevoegde suiker meer in de automaat op de speelplaats. 
Geen Coca Cola, Fanta, Ice Tea of gesuikerde sportdrank zoals Aquarius dus. Wél nog 
Cola Light of Fanta Zero. Die belofte maakt Unesda, de Europese federatie van 
frisdrankproducenten. 
 
‘Ten laatste eind 2018 gaan we die maatregel in heel Europa invoeren. We verkopen 
al tien jaar geen gesuikerde frisdrank meer aan basisscholen. Dat willen we nu ook 
doen voor de middelbare scholen’, zegt Stanislas de Gramont, de voorzitter van 
Unesda. ‘We willen alleen nog dranken aanbieden met geen of weinig calorieën in. 
We gaan nu alle scholen aanschrijven en inlichten over onze plannen.’ 
 
Vlaanderen voorbijgesneld 
 
Eind november vorig jaar besloten de onderwijskoepels en de voedingsindustrie na 



maanden onderhandelen dat ze suikerhoudende dranken zouden weren tegen het 
schooljaar 2020-2021. Een noodzakelijke ingreep, want twee op de drie middelbare 
scholen heeft een automaat met gesuikerde frisdrank staan. 
Maar Unesda pakt Vlaanderen nu in snelheid door volgend schooljaar al in te grijpen. 
‘Uitstekend nieuws’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ‘Dit 
is een mooi initiatief. Ik ga ervan uit dat de Belgische frisdranksector de Europese 
plannen zal volgen. Ons Vlaamse plan gaat trouwens verder dan alleen gesuikerde 
dranken bannen. Het gaat ook over gezonde tussendoortjes.’ 
 
Voldoende alternatieven 
 
Snijdt de drankensector nu in haar eigen vel? Neen. Suikervrije alternatieven als Cola 
Zero en ook gearomatiseerde waters zijn intussen zo populair geworden dat ze zonder 
problemen het gat kunnen vullen. De drankautomaten zelf verdwijnen ook niet van 
de speelplaatsen, alleen het aanbod verandert. 
 
Voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) is ‘zeer argwanend’ over de beloftes van de 
drankensector. ‘Ik moet het nog allemaal zien of ze gaan doen wat ze beloven. Maar 
op zich is een aanbod van alleen light- of suikervrije versies van frisdrank al veel beter 
dan een klassieke gesuikerde frisdrank. Al is alleen water aanbieden nóg beter.’ 
 
 
	


