
 

 

 

Ons kenmerk: HU/57202      Den Haag, 7 oktober 2009
    

Betreft: Gezondheidsraadadvies Gezonde Voeding: logo’s onder de loep   

 

Geachte heer Klink,  

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw reactie gericht aan de Tweede Kamer over het 
rapport van de Gezondheidsraad ‘Gezonde voeding: logo’s onder de loep’ van 2 december  2008.  
Uw reactie met kenmerk VGP/VV-2953100 is voor ons aanleiding om onze zorgen over de 
voortgang van dit dossier nogmaals aan u kenbaar te maken.  
 
- De Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond verzoeken u de aanbevelingen van 

de Gezondheidsraad op alle punten door te voeren in het beleid. Met name het toepassen van 
verkeerslichtkleuren en de benoeming van nutriënten (kcal, verzadigd vet, suiker en zout) 
binnen het GDA-systeem (Guideline Daily Amount, ook wel ‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’ 
genoemd) dient op onafhankelijke wijze nader te worden uitgewerkt. Wij kunnen deze 
aanbevelingen van de Gezondheidsraad onvoldoende terugvinden in uw reactie.  

 
- Wij vragen u om daadkrachtige sturing in dit dossier, om de huidige situatie met vrijwillige 

systemen (logo’s en GDA-systeem) te corrigeren. De verdere uitvoering van het beleid 
verdient een stevige aansturing en de belangen van de consument moeten voorop staan. 

 
- Wij verzoeken u in Europa de belangen van de consument in dit dossier duidelijk te 

verdedigen en te pleiten voor een begrijpelijk systeem van voedingswaarde-informatie voor 
de consument, conform de aanbevelingen van de Gezondheidsraad.  

 
- De onafhankelijkheid van de onderzoeken die worden uitgevoerd dient beter gewaarborgd te 

worden en het proces van besluitvorming verdient meer transparantie en betrokkenheid van 
consumenten- en gezondheidsorganisaties.  

 
 
Standpunt Nederlandse Hartstichting en Consumentenbond 
 
Voor de Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond is de informatievoorziening op het 
etiket over gezonde en minder gezonde voedingsmiddelen al jarenlang een punt van zorg. Onze 
zorgen betreffen met name het gebrek aan eenduidigheid in de informatievoorziening (diverse 
logo’s en het GDA-systeem) en het gebrek aan onafhankelijk consumentenonderzoek om de 
logo’s en het GDA-systeem te onderbouwen.  
 



Volgens ons is het van groot belang voor de consument dat er één format van 
informatievoorziening op het etiket komt. Dit format moet voldoen aan de volgende 
uitgangspunten:  

- gebaseerd zijn op onafhankelijk consumentenonderzoek naar het beste format; 
- in één oogopslag de benodigde informatie geven; 
- goed in balans zijn qua hoeveelheid informatie en eenvoud; 
- in principe geschikt zijn voor alle voedingsmiddelen, zowel gezond als minder gezond; 
- idealiter op alle producten kunnen worden toegepast, alhoewel het voor consumenten 

waarschijnlijk het meest nuttig is bij industrieel bereide producten; 
- prominent op de verpakking worden geplaatst (voorkant); 
- begeleid worden door objectieve uitleg, voorlichting en advies vanuit een 

overheidsinstantie (bijvoorbeeld het Voedingscentrum);   
- de voedingskundige criteria moeten onafhankelijk bepaald worden door een betrouwbare 

instantie (bijvoorbeeld het Voedingscentrum of de EFSA). 
  
Bij de huidige logo’s en de huidige vorm van het GDA-systeem wordt aan vrijwel geen van de 
bovenstaande voorwaarden voldaan.  
 
De Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond zijn voorstander van een systeem met 
verkeerslichten per nutriënt: kcal, verzadigd vet, (toegevoegd) suiker en zout. Deze vier 
nutriënten zijn naar onze mening het meest relevant voor de consument om een verantwoorde 
keuze te kunnen maken. Door het systeem op deze manier op te zetten ontstaat de beste balans 
tussen hoeveelheid informatie en eenvoud.  
 
Het systeem van verkeerslichten per nutriënt voldoet wel aan alle bovengenoemde voorwaarden. 
Dit systeem wordt inmiddels als nationaal systeem in het Verenigd Koninkrijk en door enkele 
bedrijven in Duitsland toegepast (zij het zonder ‘kcal’, maar met ‘totaal vet’). Wij pleiten ervoor 
dat dit systeem in Nederland (en idealiter in geheel Europa) zal worden geïntroduceerd.  
 
Onze zorgen over de huidige situatie in Nederland en het gebrek aan sturing hebben wij eerder 
kenbaar gemaakt bij het tot stand komen van uw nota ‘Gezonde voeding, van begin tot eind’ van 
4 juli 2008. Ook binnen het Convenant Overgewicht hebben wij langdurig en uitdrukkelijk gepleit 
voor meer eenduidigheid en de noodzaak om te komen tot een onafhankelijk en bruikbaar 
systeem voor de consument. Tot op heden zonder resultaat.  
 
 
Advies Gezondheidsraad ‘Gezonde voeding: logo’s onder de loep’ 
 
De Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond waren bijzonder ingenomen met het feit 
dat de Gezondheidsraad als onafhankelijk adviesorgaan een oordeel heeft mogen vellen over de 
verschillende logo’s, de gebruikte nutritionele criteria en de weergegeven nutriënten.  
 
Het advies van de Gezondheidsraad is duidelijk:  

- eenduidige voedingsvoorlichting is voor de consument van het allergrootste belang. Op 
dit moment ontbreekt die consistentie; 

- de logocriteria sluiten onvoldoende aan bij de voedingsvoorlichting; 
- het GDA-systeem sluit onvoldoende aan bij de Richtlijnen goede voeding 2006; 
- over het gebruik van de logo’s en het GDA-systeem door consumenten is nog weinig 

bekend; 



- uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat consumenten voedingswaarde-informatie beter 
gebruiken en aantrekkelijker vinden, als met verkeerslichtkleuren is aangegeven of de 
betreffende waarden gunstig, neutraal of ongunstig zijn; 

- er is behoefte aan nader onderzoek naar de begrijpelijkheid van de logo’s en het GDA-
systeem en naar de wijze waarop de consument deze informatie benut bij de 
productkeuze. 

 
 
Uw brief over het rapport van de Gezondheidsraad 
 
Met belangstelling lazen wij uw reactie van 10 september op het rapport van de 
Gezondheidsraad.  
 
Alvorens in te gaan op uw inhoudelijke reactie op het rapport, constateren wij dat in uw inleiding 
het rapport van de Gezondheidsraad niet volledig geciteerd wordt. Wij willen hier graag 
uitdrukkelijk aandacht voor vragen aangezien het een zeer belangrijk principieel punt betreft:  
 
De stelling van de Gezondheidsraad dat de voedingsfactoren (energie, verzadigd vet etc.) van het 
GDA-systeem onvoldoende aansluiten bij de Richtlijnen Goede voeding 2006, wordt in uw brief 
herhaald. Hierbij wordt echter ten onrechte vermeld dat slechts vier van de zes in het GDA-
systeem voorkomende voedingsfactoren relevant zijn voor een gezondheidskundige beoordeling 
van het voedingsmiddel, namelijk: calorieën, verzadigd vet, natrium en voedingsvezel. 
 
De Gezondheidsraad heeft ook (vrije) suikers en transvet als relevante factoren aangemerkt. Het 
is ons onduidelijk waarom u deze niet meer noemt in uw brief. 
 
Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de uw reactie op het GR advies: 
 
1) Het rapport zal uitgangspunt zijn voor uw beleid en het overleg met marktpartijen en 

consumentenorganisaties (p. 2 van uw brief). 
Dat nu toch het rapport van de Gezondheidsraad - dat wij zien als belangrijke ondersteuning 
van ons standpunt - het uitgangspunt van uw beleid wordt, verwelkomen wij van harte. Wij 
zijn hiermee zeer ingenomen en zien uw uitnodiging voor overleg graag tegemoet. De 
overlegstructuur van het Convenant Overgewicht heeft tot nu toe niet mogen leiden tot 
vruchtbare gesprekken over dit onderwerp, daar marktpartijen zich veelal niet konden vinden 
in onze standpunten en conclusies.  

2) U meldt dat voorafgaand aan de nader te maken afspraken over een gezamenlijk nieuw logo, 
onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit en de perceptie van een logo 
en haar verschijningsvorm onder consumenten. De betrokken partijen (industrie, retail- en 
cateringorganisaties) zijn daartoe opdrachtgever en daarvoor ook verantwoordelijk.  
Het bevreemdt ons dat de opdracht voor dit onderzoek wordt gegeven door partijen die 
grote commerciële belangen hebben bij de bestaande marketinglogo’s. Naar onze mening kan 
dan niet worden gesproken van onafhankelijk onderzoek. Het is jammer dat niet vooraf 
consensus is gezocht over de voorwaarden om te komen tot onafhankelijk onderzoek. Wij 
zijn hierover niet geconsulteerd en vernemen eerst nu, via uw brief aan de Tweede Kamer dat 
dit onderzoek op deze manier is uitgezet.  
 
De Gezondheidsraad heeft zelf al een aantal zorgen geuit over de verwarring die bij de 
consument kan zijn ontstaan over de logo’s. Dit zou naar onze mening in het onderzoek 
moeten worden meegenomen:  



- consumenten denken mogelijkerwijs dat een product met een logo altijd een goede 
samenstelling heeft, terwijl het juist binnen de productgroep een relatief gunstige 
samenstelling heeft; 

- de raad wijst op het feit dat er verwarring kan ontstaat bij de consument wanneer er een 
logo staat op producten die duidelijk overeenkomsten vertonen maar in verschillende 
productgroepen vallen. Bijvoorbeeld kaas en vleeswaren. Kaas komt namelijk ook in 
aanmerking voor een logo wanneer het relatief veel verzadigd vet bevat, terwijl de 
voorwaarden voor vleeswaren veel strenger zijn; 

- de raad concludeert dat het toepassen van een logo op producten binnen de 
productgroep snacks verwarrend voor de consument kan zijn en bovendien de 
geloofwaardigheid van het systeem kan aantasten. 

 
3) U meldt dat u via onderzoek wilt nagaan of de huidige of een aangepaste vorm van het GDA-

systeem geschikt is voor consumenteninformatie. Hierover gaat u vervolgens in gesprek met 
de relevante betrokken partijen om te bezien op welke wijze het GDA-systeem past in de 
communicatiestrategie naar de consument.  
 
Wij verzoeken u bij dit onderzoek en deze gesprekken het advies van de Gezondheidsraad ter 
harte te nemen. Volgens de raad blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat consumenten 
voedingswaarde-informatie beter gebruiken en aantrekkelijker vinden, als met 
verkeerslichtkleuren is aangegeven of de betreffende waarden gunstig, neutraal of ongunstig 
zijn. De Gezondheidsraad adviseert dan ook expliciet om te onderzoeken op welke wijze de 
toepassing van verkeerslichtkleuren de begrijpelijkheid van het GDA-systeem kan verbeteren.  
 
Graag brengen wij het in mei 2009 gepubliceerde - onafhankelijk uitgevoerde - 
consumentenonderzoek uit het Verenigd Koninkrijk onder uw aandacht. Uit dit onderzoek 
blijkt dat:  
-  meerdere systemen naast elkaar zeer verwarrend is voor consumenten; 
-  het beste systeem voor consumenten bestaat uit de volgende elementen: de woorden 

‘high, medium en low’, verkeerslichtkleuren en het percentage van de GDA.  
 
Deze conclusies sluiten volledig aan op het advies van de Gezondheidsraad. 
Meer informatie is te vinden op 
www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/fsaresponse 

 
4) U gaat in op het advies van de Gezondheidsraad om een breed informatiesysteem te 

ontwikkelen waarin logo’s en GDA worden toegelicht. U kondigt aan met de betrokken 
partijen na te gaan in hoeverre dit wenselijk en realiseerbaar is.  

 
De Hartstichting en Consumentenbond achten het van groot belang dat dit advies wordt 
overgenomen. Zolang er nog meerdere logo’s en het GDA-systeem in de huidige vorm zijn, 
is er zeker grote behoefte aan een goede, onafhankelijke uitleg van de systemen.  
Ook wanneer het GDA-systeem uiteindelijk is aangepast met verkeerslichtkleuren is er naar 
onze mening behoefte aan een duidelijke en onafhankelijke uitleg van het systeem.  
Ons voorstel is om de verantwoordelijkheid voor het informatiesysteem bij het 
Voedingscentrum onder te brengen.  

 
 



Conclusie 
 
De Nederlandse Hartstichting en de Consumentenbond willen u verzoeken de aanbevelingen van 
de Gezondheidsraad op alle punten door te voeren in het beleid. Met name het toepassen van 
verkeerslichtkleuren en de benoeming van nutriënten (kcal, verzadigd vet, suiker en zout) binnen 
het GDA-systeem dient op onafhankelijke wijze nader te worden uitgewerkt. Wij kunnen deze 
aanbevelingen van de Gezondheidsraad onvoldoende terugvinden in uw reactie.  
 
De verdere uitvoering van het beleid verdient een stevige aansturing en de belangen van de 
consument moeten voorop staan. De onafhankelijkheid van de onderzoeken die worden 
uitgevoerd dient beter gewaarborgd te worden en het proces van besluitvorming verdient meer 
transparantie en betrokkenheid van consumenten- en gezondheidsorganisaties.  
 
 

Hoogachtend,  

 

 

 

Hans Stam      Bart Combée, 
directeur Nederlandse Hartstichting   algemeen directeur Consumentenbond 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.:   Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaste commissie voor VWS 
 
 
 
 
 


