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Aanbevelingen van de Gezondheidsraad en het Voedselkeuzelogo 
 
Zijn de aanbevelingen van de Gezondheidsraad opgevolgd, en zo ja: hoe? 
Rapport Gezondheidsraad Gezonde Voeding: logo’s onder de loep (van 2 december 2008) 
 
Het Consumentenbond-oordeel over de mate van opvolging is door middel van 
kleurcodering aangegeven:  
 
Naar behoren opgevolgd 
Gedeeltelijk opgevolgd 
In het geheel niet opgevolgd 
 
Aanbeveling Hoe is dit opgevolgd (visie CB) 
Werk toe naar één logo  Is opgevolgd. 
Werk toe naar één logo voor 
gezonde voedingsmiddelen 

Het logo is niet voor alleen gezonde 
voedingsmiddelen,maar ook voor middenweg 
producten, zowel basisproducten als tussendoortjes. 
Er is nu één logo (in twee verschijningsvormen voor 
iets minder ongezonde voedingsmiddelen (nb: dit is 
dus iets anders als gezonde voedingsmiddelen) 

Werk toe naar 1 set criteria Aan de beide logo’s lagen ieder een andere set 
criteria ten grondslag. Er is nu één set criteria waarop 
het nieuwe logo is gebaseerd. 

Logo’s zijn niet in lijn met de 
voedingsvoorlichting 

Idealiter zouden de criteria van de landelijke 
richtlijnen uitgangspunt dienen te zijn voor het 
voeren van het logo, waarbij de Gezondheidsraad 
pleitte voor het aanpassen van de criteria van de 
logo’s aan de voedingsrichtlijnen. Nu zijn de criteria 
van het nieuwe logo deels gebaseerd op de 
Richtlijnen Goede Voeding (RGV) en deels aangepast 
aan de wensen van de logohouders.  
De Consumentenbond is van mening dat de 
richtlijnen voedselkeuze onafhankelijk bepaald 
moeten worden op basis van de RGV. Dit lijkt nu niet 
het geval. Niet hetgeen voedingskundig nodig is is 
het uitgangspunt, maar het productaanbod is het 
uitgangspunt in veel gevallen. 

Zorg ervoor dat alle producten 
die aan de criteria voldoen het 
logo dragen, zodat niet alleen 
de aanwezigheid, maar ook de 
afwezigheid van het logo 
informatie geeft over de 
gezondheidskundige waarde van 
het product.  

Bedrijven als Aldi, Lidl, Nestlé, PepsiCo, Masterfoods, 
Kraft Foods, etc. doen niet mee met het logo. Deze 
bedrijven hebben een groot marktaandeel. Het is 
daarom lastig voor consumenten om te bepalen of 
een product geen logo heeft omdat het geen logo 
verdient of omdat het bedrijf niet meedoet met het 
logo. 

Maak één logo in twee 
verschijningsvormen: de ene 
vorm voor voedingsmiddelen die 
bij voorkeur gegeten moeten 
worden, en de andere voor 
producten in de 
middencategorie. 

Er zijn twee verschijningsvormen, maar haaks op de 
aanbeveling. Nu staan er op basisvoedingsmiddelen 
uit de voorkeurs- en middenwegcategorie een groen 
logo en op niet-basisvoedingsmiddelen (snacks, 
sauzen e.d.) een blauw logo, ook op de voorkeurs- en 
middenwegcategorie. Consumentenonderzoek dat dit 
goed kan worden gebruikt, ontbreekt.  



Zolang niet overtuigend is 
aangetoond dat consumenten 
kunnen omgaan met logo’s die 
aangeven dat het product 
binnen de eigen productgroep 
relatief gezond is, moeten logo’s 
alleen staan op gezonde 
producten. 

Niet voldaan. Er is niet aangetoond dat consumenten 
kunnen omgaan met logo’s die aangeven dat het 
product binnen de productgroep relatief gezond(er) 
is.  

Aanbeveling over het 
GDA-systeem 

 

Het GDA-systeem behoeft 
aanpassing. Dit systeem moet 
aangevuld worden met 
(verkeerslicht)kleuren om aan te 
geven of de gehaltes in het 
product gunstig, neutraal of 
ongunstig zijn. 

Dit systeem is nog steeds niet aangevuld met 
verkeerslichtkleuren. 

De informatie over logo’s en het 
GDA-systeem aan de consument 
moet beter. Er moet een nieuw 
informatiesysteem worden 
opgezet waarin de logo’s en het 
GDA-systeem worden toegelicht. 
Het systeem moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en centraal 
worden beheerd 

Deze aanbeveling is niet opgevolgd.  

 
 
 
Het GDA-systeem van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie: 

 
 
 
Het verkeerslichtsysteem (conform standpunt Consumentenbond, en succesvol 
toegepast in het Verenigd Koninkrijk): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het GDA-systeem aangevuld met verkeerslichten (aanbeveling 
Gezondheidsraad)  

 


