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Vaar niet blind 
op het Vinkje
HET VINKJE OP DE VERPAKKING MOET HELPEN GEZONDERE PRODUCTEN TE KIEZEN. 
HIER BLIND OP VERTROUWEN IS ECHTER NIET VERSTANDIG. KIJK EN VERGELIJK. 

TEKST: NELLEKE POLDERMAN

met Seidell. Meer mensen (39%) zijn het eens 
met Kok en zien liever dat alleen basisvoedings-
middelen een Vinkje kunnen krijgen.

Behalve principiële zijn er ook praktische 
bezwaren tegen het nieuwe systeem met twee 
Vinkjes. Het onderscheid tussen de twee Vinkjes 
is nogal verwarrend. Minder dan een op de vijf  
consumenten kent het verschil tussen het groene 
en het blauwe Vinkje, zo blijkt uit ons onderzoek. 
Meer dan 40% van de gevraagde consumenten 
denkt dat het groene Vinkje over gezondheid gaat 
en dat het blauwe verwijst naar duurzaam gepro-
duceerde producten. ‘Deze verwarring is zorge-
lijk. Zo’n logo moet onmiddellijk te begrijpen 
zijn’, zegt Henry Uitslag, campagneleider voeding 
van de Consumentenbond. ‘Dat er tijdelijk – tot 
1 maart 2013 – maar liefst vijf  verschillende logo’s 
in omloop zijn, maakt het helemaal onduidelijk.’ 

Touwtjes in handen
Wie bepaalt eigenlijk of  een voedingsmiddel een 
Vinkje krijgt? Veel consumenten in ons onderzoek 
denken dat de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit en het Voedingscentrum de touwtjes in 

TEST

 TEST het Vinkje

Wat & hoe
De Consumentenbond 
vroeg een representatief 
panel van 1061 consumen-
ten naar hun mening over 
het Vinkje en onderzocht 
bij een aantal product-
groepen wanneer ze het 
blauwe of groene Vinkje 
krijgen.

Jaap Seidell
is hoogleraar voeding en 
gezondheid aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
Hij is ook voorzitter van de 
wetenschappelijke commis-
sie van de Stichting Ik Kies 
Bewust en adviseert over 
de criteria van het Vinkje.

Groente en fruit 
Alle soorten verse en ingevroren groenten en fruit zonder toevoegingen 
komen in aanmerking voor het groene Vinkje. Maar alleen als de win-
kel of fabrikant meebetaalt aan het Vinkje staat het erop. Als groente 
of fruit is bewerkt tot moes of sap mag er niet veel vet, zout of toe-
gevoegde suiker in zitten en moeten er voldoende vezels inzitten 
voordat het Vinkje op de verpakking mag staan. 

Wie goed oplet tijdens het boodschappen 
doen, ziet de laatste tijd steeds vaker pro ducten 
met het Vinkje opduiken. Het logo met de woorden 
‘gezondere keuze’ staat op uiteen lopende produc-
ten zoals zonnebloemolie, achterham en Fristi. 
En blijkbaar zijn producten als fritessaus en cup-
a-soup, die op de voorkant van deze Gezondgids 
staan, een ‘bewuste keuze’. Dat staat tenminste op 
het Vinkje op die producten.

Het Vinkje is de opvolger van het Ik Kies 
Bewust-logo en de Klavertjes (zie kader hier-
onder). Er zijn twee varianten van het Vinkje: een 
groene (gezondere keuze) en een blauwe (bewuste 
keuze). De groene variant is voorbehouden aan 
producten uit de Schijf  van Vijf. Zo kunnen zuivel 
en vlees een groen logo krijgen als ze voldoen aan 
de criteria voor die productgroep. En op snacks, 
frisdrank en andere producten die niet tot de 

basisvoeding uit de Schijf  van Vijf  behoren, kan 
een blauw Vinkje staan. 

Voedingshoogleraar Frans Kok is geen fan 
van het blauwe Vinkje: ‘Het is onterecht en ver-
warrend dat allerlei pretproducten zo’n Vinkje 
kunnen krijgen.’ Collega-hoogleraar Jaap Seidell 
is betrokken bij het Vinkje. Hij vindt het juist 
goed dat ook op deze producten een logo kan 
staan: ‘Juist bij dit soort producten zijn er grote 
verschillen. Vergelijk het met een milieukeurmerk 
op auto’s. Je zou kunnen zeggen dat dat onzin is; 
fi etsen is altijd beter voor het milieu. Maar met 
een keurmerk help je de consument wel te kiezen 
voor de milieuvriendelijkste auto. Veel mensen 
rijden toch auto, net zoals de meesten ook iets 
ongezonds eten op zijn tijd.’ Iets meer dan een 
kwart van de 1061 consumenten aan wie de 
Consumentenbond hun mening vroeg, is het eens 

Ik Kies Bewust 
 BEKENDHEID  82%
In 2006 geïntroduceerd 
door Unilever, Friesland 
Foods en Campina.

Groene Gezond-klavertje
 BEKENDHEID  58% 
en Oranje Bewust-klavertje
 BEKENDHEID  35%
Staan op Albert Heijn-producten 
van eigen merk.

Groene Vinkje
 BEKENDHEID  58% 
Een ‘gezondere keuze’, 
die alleen voorkomt op 
voedingsmiddelen uit de 
Schijf van Vijf.

Blauwe Vinkje
 BEKENDHEID  52% 
Een ‘bewuste keuze’, die 
voorkomt op voedings-
middelen die niet in de 
Schijf van Vijf staan.

HET VINKJE EN ZIJN VOORLOPERS

+ + =

handen hebben. Maar die zijn slechts zijdelings 
betrokken. De criteria van het Vinkje zijn opge-
steld door voedingswetenschappers en het 
Voedingscentrum. Wel heeft de levensmiddelen-
industrie een fl inke vinger in de pap bij het reilen 
en zeilen van het Vinkje. De Stichting Ik Kies 
Bewust (www.hetvinkje.nl) beheert het logo en 
wordt bestuurd door vertegenwoordigers van 
Unilever, FrieslandCampina, Albert Heijn en 
andere grote levensmiddelenbedrijven. En die 
bedrijven hebben commerciële belangen. De 
boodschap dat u voor uw gezondheid beter minder 
kunt eten, blijft dus buiten beeld. De ‘gezondheid’ 
van de fabrikant hangt immers af  van hoeveel hij 
verkoopt. Het Vinkje met bewuste keuze, dat op 
producten staat die in een gezonde voeding over-
bodig zijn, is daarom uit gevoerd in vriendelijk 
blauw en niet in informatiever oranje of  rood. Dat 
zou de consument maar afschrikken.

De overheid bemoeit zich niet direct met de 
manier waarop de fabrikanten uw gezondheid 
bewaken. De hoogleraren Kok en Seidell zouden 
graag zien dat de overheid een grotere rol speelt. 
‘In principe vind ik het goed dit aan bedrijven zelf  

Olie en vet
Olie en vet zoals halvarine krijgen het groene Vinkje als niet meer 
dan 30% van het vet verzadigd is. Ook mag er niet veel transvet en 
zout in zitten. Alle plantaardige oliën zoals olijfolie en zonnebloem-
olie voldoen aan de criteria. Daarnaast komen halvarine, sommige 
margarines en een klein deel van de vloeibare bak- en braadproducten 
in aanmerking.
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Dranken 
Dranken krijgen het blauwe Vinkje als ze minder dan 30 kilocalorieën 
per 100 ml bevatten. Verder mogen ze niet veel verzadigd vet en 
natrium bevatten. In de praktijk kunnen dranken met zoetstoff en en 
dranken met minder toegevoegd suiker het Vinkje krijgen. Andere 
dranken kunnen het groene Vinkje krijgen omdat ze in een specifi eke 
categorie vallen, bijvoorbeeld sap. Zo krijgen vruchtensappen het 
groene Vinkje als ze genoeg vezels en minder dan 50 kilocalorieën per 
100 ml bevatten. Zuiveldranken vallen weer in een andere categorie 
en mogen niet veel verzadigd vet bevatten om het groene Vinkje op 
het etiket te kunnen zetten. En mineraalwater kan altijd het groene 
Vinkje krijgen, als de fabrikant meedoet tenminste.

Sauzen
Sauzen om de maaltijd of borrelhap mee op te leuken, vallen in twee 
verschillende productgroepen met elk hun eigen criteria. Een ketchup 
mag voor het blauwe Vinkje niet meer dan 100 kilocalorieën per 
100 gram bevatten. Maar een ‘mayosaus’ mag 350 kilocalorieën per 
100 gram bevatten om voor een Vinkje in aanmerking te komen. Ook 
mag een mayosaus meer verzadigd vet bevatten dan een ketchup. 
Hierdoor heeft de Albert Heijn Fritessaus een Vinkje, terwijl het meer 
calorieën en verzadigd vet bevat dan de Albert Heijn Ketchup zonder 
Vinkje. Voor maaltijdsauzen als tomatensaus en kaassaus voor bij 
pasta en bij rijst of aardappelen gelden weer andere regels.

Opmerkelijke Vinkjes
1   Klene Zoute Ovaaltjes Suikervrij: deze dropjes hebben het blauwe 

Vinkje bemachtigd. Ze hebben zoetstoff en, Arabische gom en 
 salmiakzout als belangrijkste ingrediënten en bevatten daarom 
minder calorieën en suiker dan gewone drop. Maar een bewuste 
keuze? Tsja. 

2   Slimpie Limonadesiroop: gek zijn ze niet bij Slimpie; de limonade-
siroop mixed-fruit bubblegum voldoet aan de criteria voor een 
blauw Vinkje. Maar om dit gifgroene drankje, dat bestaat uit 
onder meer water, 4% vruchtensap, zoetstoff en, conserveermidde-
len en kleurstoff en een bewuste keuze te noemen, gaat wel ver.

3   AH Camembert: alle camembert levert per 100 gram ongeveer 
15 gram verzadigd vet: onder de Vinkjesnorm voor kaas, maar 
zeker niet weinig. Als camembert niet in de kaascategorie zou 
vallen maar als broodbeleg zou worden beoordeeld, zou dat 
 groene Vinkje er direct af moeten.

Frans Kok
is hoogleraar voeding en 
gezondheid aan Wage nin gen 
UR. Voor de Gezondheids-
raad adviseerde hij de 
Nederlandse overheid over 
de richtlijnen goede voe-
ding en over gezondheids-
logo’s op voeding.

Kletsplaatjes
Komt u een opmerkelijk 
Vinkje in de winkel tegen? 
Laat het ons weten, via 
kletsplaatjes@
consumentenbond.nl

meer informatie

consumentenbond.nl/
 kletsplaatjes

over te laten’, zegt Seidell. ‘De praktijk leert echter 
dat dat vaak niet werkt. Dan moet de overheid 
ingrijpen en regels vaststellen.’ Kok vult hem 
aan: ‘De overheid zou moeten regelen dat er een 
logo op alle producten komt te staan die ervoor in 
aanmerking komen.’

Fabrikanten kunnen nu dus zelf  kiezen of  ze 
het logo op hun product zetten als het aan de 
 criteria voldoet. Daar moeten ze overigens wel 
voor in de buidel tasten. Een grote multinational 
betaalt jaarlijks bijna een ton en een kleine fabri-
kant een paar duizend euro. Daarnaast betalen 
ze €60 tot €70 per product met een Vinkje. De 
Stichting Ik Kies Bewust laat weten dat het geld 
bestemd is voor het draaiende houden van de 
stichting en voor een publiciteitscampagne die dit 
najaar van start gaat. Lang niet alle bedrijven 
hebben dat geld er voor over. Zo blijven veel pro-
ducten zonder Vinkje. En die zijn niet automatisch 

Kaas
Kaas kan het groene Vinkje krijgen als het minder dan 16 gram ver-
zadigd vet per 100 gram bevat. En er mag niet meer dan 2,25 gram 
zout per 100 gram in zitten. Ook mag geen transvet en suiker zijn 
toegevoegd. Gewone 48+ Goudse kaas bevat te veel verzadigd vet 
voor een Vinkje. De minder vette 20+ en 30+ kaas krijgt wel een 
Vinkje. Tenminste, als de fabrikant daarvoor betaalt. Zo zet Milner 
het Vinkje op de 30+ kaas. Niet vreemd, want Milner is het kaasmerk 
van FrieslandCampina, een van de bedrijven die aan de wieg van het 
Ik Kies Bewust-logo stond. Concurrenten Maaslander en Beemster, 
die ook 30+ kaas verkopen, doen niet mee.

minder gezond. Een aantal grote merken zoals 
Danone, Heinz en Liga doet bijvoorbeeld niet mee 
aan het Vinkje. Dus ook niet als hun producten 
wél aan de criteria voldoen. Bij Aldi, Lidl en in 
natuurvoedingswinkels kom je het logo ook nau-
welijks tegen. En dat zegt toch weinig over de 
gezondheid van het winkelassortiment.

Simplistisch
Je moet dus eigenlijk steeds op alle producten de 
kleine letters van het etiket goed lezen. Want zo’n 
voedingswaardetabel met informatie over calo-
rieën en voedingstoffen geeft altijd de beste infor-
matie om goed te kunnen vergelijken. ‘Eigenlijk is 
het te simplistisch om voedingsmiddelen op te 
delen in goed en slecht met behulp van een inge-
wikkeld systeem van allerlei criteria’, aldus Seidell. 
Waarom werkt hij dan toch mee aan het Vinkje? 
‘De praktijk leert dat weinig mensen het etiket 

echt lezen, en nog minder mensen hebben genoeg 
kennis om die informatie goed te kunnen inter-
preteren.’ Daarnaast stelt Seidell dat het Vinkje 
producenten stimuleert gezondere producten 
te maken zodat ze een Vinkje op de verpakking 
kunnen zetten. 

Henry Uitslag van de Consumen tenbond 
betwijfelt of  dat in de praktijk wel gebeurt: ‘Dit is 
gebaseerd op voorbeelden van bedrijven zelf. 
Bedrijven beweren bijvoorbeeld tonnen zout uit 
producten te halen, maar de onderzoeken van de 
Consumentenbond en de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit laten nog steeds zien dat ons 
eten nauwelijks minder zout wordt.’

Conclusie
Voor dit onderzoek naar het Vinkje bekeek de 
Consumentenbond het aanbod van producten met 
en zonder Vinkje in de supermarkt. Onze conclusie 
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is dat je door het Vinkje makkelijk op het verkeer-
de been kunt worden gezet. Als er geen Vinkje op 
de verpakking staat, weet je eigenlijk nog hele-
maal niets over hoe gezond het product is, omdat 
veel fabrikanten niet meedoen. Als het Vinkje 
er wel op staat, weet je als consument dat het vol-
doet aan de criteria van het Vinkje. Maar dat 
maakt het gezondste product kiezen niet altijd 
makkelijker, want de criteria voor verschillende 
voedingsmiddelen lopen nogal uiteen. Zo valt niet 
al het broodbeleg in de categorie ‘broodbeleg’. En 
kan het lijken alsof  kaas mét een Vinkje gezonder 
is dan ham of  salade zónder Vinkje. Terwijl die 
kaas veel meer verzadigd vet en zout bevat. 
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