
 

 

Geachte mevrouw Beens, 

Per brief d.d. 3 februari verzocht u de Leden van het Regulier Overleg Warenwet – Etikettering van 

Levensmiddelen (ROW-DEL) om een zienswijze met betrekking tot de uitverkooptermijn van het 

Vinkje.  

 

De Consumentenbond kan niet instemmen met een verlenging van de eerder vastgestelde 

overgangsperiode van 12 maanden.  

 

Zoals door de Consumentenbond is aangetoond en zowel door de bezwaaradviescommissie van VWS 

als de Minister is bevestigd, is het Vinkje niet begrijpelijk voor consumenten. Desondanks komt het 

Vinkje voor op (zeer veel) producten die niet in de Schijf van Vijf staan (zoals suikerhoudende 

dranken), waardoor misleiding van de consument plaatsvindt. Aan deze misleiding had reeds lang 

geleden een einde moeten komen. Bedrijven hebben meer dan voldoende tijd gekregen hun 

verpakkingen aan te passen en het gebruik van het Vinkje uit te faseren. Indien er écht producten 

zouden zijn die na het verstrijken van de geldende overgangstermijn van 12 maanden nog steeds 

niet zijn verkocht, zouden de betrokken bedrijven een sticker over het Vinkje kunnen plakken. Door 

het handhaven van eerdergenoemde termijn wordt oneerlijke concurrentie voorkomen tussen 

bedrijven die al wel maatregelen hebben genomen om het Vinkje binnen een jaar van de verpakking 

te halen en bedrijven die zich daar niet (voldoende) voor hebben ingespannen. Door de periode met 

maar liefst 12 extra maanden te verlengen duurt de periode van misleiding en oneerlijke 

concurrentie tweemaal zo lang voort. Voor de Consumentenbond is dit volstrekt onacceptabel.  
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Op 19 oktober 2016 is het bezwaar van de Consumentenbond tegen het besluit van de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2016, 940744-148183-VGP, houdende verlenging 

van de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan tot  

1 mei 2017, door de Minister gehonoreerd. Daarmee is dit besluit derhalve ingetrokken. Dat besluit 

was namelijk, zo geeft de Minister in het besluit n.a.v. ons bezwaar toe, “in strijd met artikel 11, 

eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en artikel 22 van 

Verordening (EG) 1924/2006 tot stand gekomen”. Voor een nieuw besluit met een verlenging van 

de uitfaseringstermijn tot 24 maanden, zoals die nu kennelijk wordt overwogen, geldt eens temeer 

dat het in strijd is met het genoemde artikel.  

 

De Minister heeft voornoemde conclusie in haar besluit van 19 oktober 2016 overgenomen en zelf 

verklaard dat een overgangstermijn van 12 maanden in haar ogen redelijk is1. Er is bij de toen 

gemaakte afweging dus al rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van bedrijven, 

gelet op de benodigde tijd voor het uitfaseren van verpakkingen. Er is geen sprake van nieuw 

gebleken feiten en omstandigheden. Wij hebben daar navraag naar gedaan in een telefoongesprek 

op 5 december 2016 met de heer H. Reinen van uw directie, echter daar is (ons) niets van 

gebleken, laat staan van feiten die een herziening van het eerdere besluit zouden rechtvaardigen. 

Daarnaast wijzen wij erop dat destijds géén beroep werd aangetekend tegen het besluit van  

19 oktober 2016. Door het niet benutten van die mogelijkheid heeft het besluit van 19 oktober 

formele rechtskracht gekregen en is het onherroepelijk geworden. 

 

Een aanvraag om terug te komen op het eerdere besluit zou, gelet op het voorafgaande, volgens de 

Consumentenbond daarom simpelweg behoren te worden afgewezen, met een verwijzing naar het 

eerdere besluit (mede rekening houdend met de betrokken belangen van consumenten en de 

Consumentenbond als rechtstreeks betrokken belanghebbende partij in de bezwaarprocedure). Een 

andersluidend besluit stuit bij de Consumentenbond ook op verzet, vanwege de rechtszekerheid die 

wij aan het eerdere onherroepelijke besluit konden en mochten ontlenen. 

 

Tot slot merken wij op dat een discussie over een eventueel nieuw logo/informatiesysteem geheel 

los moet worden gezien van het uitfaseren van het Vinkje. Als gevolg van het gegrond verklaren van 

ons bezwaarschrift is de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo met ingang van 1 mei 

2016 komen te vervallen. Het kan niet zo zijn dat deze discussie leidt tot het in nog langer in de 

lucht houden van een niet-werkend en daarmee misleidend logo, waarvan vaststaat dat het in strijd 

is met de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit informatie 

levensmiddelen en artikel 22 van Verordening (EG) 1924/2006.  

     

Kortom, er is geen enkele juridische en beleidsmatige ruimte voor een wijziging van het besluit. Wij 

zullen ons, voor zover nodig, met alle middelen die ons ter beschikking staan verzetten tegen een 

verlenging van de uitverkooptermijn. Dit betekent onder meer dat wij onze zienswijze zullen delen 

met onze achterban en met de media.  

 

 

                                                

 

 
1 “Gelet hierop acht ik het redelijk de bedrijven die op dit moment het Vinkje op hun verpakkingen gebruiken een 
overgangstermijn van 12 maanden te geven voor het uitfaseren van het gebruik van het Vinkje”. 
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Voor de goede orde reageren wij eveneens op de inleiding in uw brief waarin een verband wordt 

gelegd tussen een alternatief Nederlands logo en een “innovatie-initiatief voor de zogenoemde ‘best 

in class’ producten”. De Consumentenbond is voorstander van een logo/informatiesysteem, maar is 

verbaasd dat dat nu al lijkt te worden ingezet op de zogenaamde ‘best in class’ systematiek. De 

ervaring met het Vinkje leert dat een logo op basis van deze systematiek juist verkeerd uitpakt. 

Graag gaan wij hierover zo spoedig mogelijk met uw Ministerie in overleg.  

 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond 

 

 

Bart Combée 

Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

c.c.: Vaste Kamercommissie voor VWS 

Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 


