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Delhaize wil
brutoloon
omzetten

in gezonde
voeding
Delhaize gaat wie gezonde
voeding koopt extra korting
maar op termijn moet de korting
van de overheid komen
VAN ONZE REDACTEUR

PASCAL DENDOOVEN

BRUSSELiHet plan dat Delhaize
gisteren voorstelde is een drie
trapsraket Het einddoel is een sys
teem waarbij brutoloon omgezet
wordt in de aankoop van gezonde
voeding op een parafiscaal gun
stige manier zodat de consument
20 procent extra koopkracht ver
werft In een eerste fase gaat het
om een test bij 11 000 werknemers
Als de test positief uitvalt hoopt
Delhaize de overheid te kunnen

overtuigen het initiatief te steu
nen Vervolgens moeten meer fir
ma s in het programma stappen
Concreet gaat Delhaize drie
maanden lang werknemers van elf
bedrijven duizend per bedrijf de
kans geven om gezonde voedings
producten die een nutri score A of
B hebben bij Delhaize te kopen
met 20 procent korting Het gaat
om korting boven op bestaande
promoties Delhaize wil nagaan of
uit die test blijkt dat mensen be

reid zijn hun aankoopgedrag te
wijzigen
Als blijkt dat het een succes is
wil de supermarktketen verder
gaan Het uiteindelijke doel is om
brutoloon om te zetten in fiscaal

gunstige aankopen van gezonde
producten De bedrijven waarmee
Delhaize in zee gaat voor de test
zijn niet toevallig ondernemingen
die al met Unbox werken Unbox

zet euro s om in Ucoins een virtue
le maar fiscaal vriendelijke munt
Bedrijven als BNP Paribas Fortis
en Telenet gebruiken het systeem
al om werknemers aan te zetten

een deeltje van hun brutoloon om
te zetten in bijvoorbeeld een inves
tering in opleiding een elektrische

NUTRI SCORE

o

fiets een smartphone of extra va
kantie Bedrijven moduleren zelf
de aantrekkelijkheid van het me
nu

Een euro brutoloon die omgezet
werd in een Ucoin is in koop
kracht meer waard dankzij de
gunstige parafiscale behandeling
Delhaize geeft de naam Healthy
Ucoins aan het fiscaal aantrekke

lijke betaalmiddel
In de testfase betaalt Delhaize

de 20 procent extra koopkracht
Zodra de overheid toelaat dat ook

aankopen van gezonde voeding
nutri score A en B het fiscaal
gunstregime kunnen genieten is
het de gemeenschap die betaalt In
de mate dat de consumenten ge
zonder gaan kopen en eten is er
mogelijk een stukje terugverdien
effect vanuit de zorg
Of het zover komt is vandaag
nog hoogst onzeker Delhaize lan
ceert zijn test vier weken voor de
verkiezingen Het lijkt leuk om zo
de politiek te prikkelen maar
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voordat er een regering in het za
del zit die zich over de parafiscale
behandeling van de nutri score zal
buigen belooft er nog heel wat wa

Delhaize geeft de naam
Healthy Ucoins aan
het fiscaal aantrekkelijke

ter naar zee te vloeien

Groenten en fruit

betaalmiddel

SD Worx dat meedoet aan de
test en met Unbox werkt verwees
gisteren voor toelichting naar Del
haize Bij Delhaize zei woordvoer
der Roel Dekelver dat de super
marktgroep sterk gelooft in de
nutri score en ermee vooruit wil
Voor Delhaize is het sowieso een

campagne die aansluit bij het be
oogde imago van supermarkt waar
gezond eten belangrijk is
Delhaize zegt dat op zijn web

We stigmati
seren geen

producten
maar bekijken
het globaal

evenwicht

rr

staan die een gezonde score mee
krijgen Van de nationale merken
heeft maar één op de drie een ge
zonde score In de supermarkt zou
den nu al 500 tot 1 000 nationale

producten een score hebben Het
aantal neemt elke dag toe zegt De
kelver

komt omdat huismerken voor een

Ook Colruyt en Carrefour han
teren de nutri score Colruyt zei
gisteren dat het de score gebruikt
om consumenten te informeren
geen producten wil stigmatiseren
én dat het globaal evenwicht van
wat op tafel komt belangrijk is
Op het kabinet van minister van
Volksgezondheid Maggie De Block
Open VLD wil men de Healthy

groot deel uit groenten en fruit be

Ucoins eerst bestuderen

site al alle huismerken een nutri

score label hebben gekregen In de
supermarkt gaat het om 1 000 pro
ducten terwijl dat er online 6 000
zijn De helft ervan heeft volgens
Dekelver een score A of B

Dat

HANNE POPPE

Woordvoerster Colruyt
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