
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste allemaal, 

 

Afgelopen dinsdag, 5 november, hebben wij samen met Annet Roodenburg en Daan Kromhout onze 

oproep – introduceer alleen een voedselkeuzelogo als deze in lijn is met de nationale 

voedingsrichtlijnen – gedeeld met staatssecretaris Paul Blokhuis. We hebben hem de volledige lijst 

van medeondertekenaars overhandigd en onze zorg met hem besproken.  

 

Deze terugkoppeling is bedoeld ter informatie, zodat jullie betrokken blijven bij dit proces. Het is 

niet bedoeld ter publicatie of om uit te citeren. 

 

De staatssecretaris heeft aangegeven onze zorg serieus te nemen en de knelpunten te zien.  

Tegelijkertijd is ons aangegeven dat we niet om de internationale context heen kunnen. Er kan nu 

eenmaal  geen ‘hek’ rondom Nederland worden geplaatst. De staatssecretaris heeft ons gevraagd 

mee te denken over een ‘second best’ oplossing; hoe kunnen we gegeven de internationale context 

komen tot een logo dat helpt de gezonde keuze makkelijker te maken. 

 

Het gesprek is verder voortgezet met Charles Wijnker (directeur VGP) en Inge Stoelhorst 

(beleidsambtenaar). Er is afgesproken dat VWS de uitkomsten van het consumentenonderzoek met 

ons gaat delen en dat we worden geïnformeerd over vervolgstappen zodat wij hier over kunnen 

meedenken. Hoe dit meedenken eruit zal komen te zien is nog niet nader afgestemd.  

 

Al met al voelen we ons gehoord en serieus genomen door de staatssecretaris en het projectteam. 

Het lijkt erop dat het ministerie meer tijd neemt om te komen tot een voedselkeuzelogo dat die 

gezondere keuze wel mogelijk maakt. Zolang we hier geen garanties op hebben, zullen we kritisch 

blijven meedenken en aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. Tegelijkertijd hebben we er meer 

vertrouwen in gekregen dat onze oproep is gehoord. Bijgevoegd de presentatie die we hebben 

gedeeld met de staatssecretaris.   

 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en willen jullie nogmaals bedanken 

voor jullie steun. Dankzij jullie hebben we een krachtig signaal kunnen overbrengen aan VWS, een 

signaal waar het ministerie niet omheen kan. 

 

Vriendelijke groeten, 

Mede namens Annet Roodenburg, Daan Kromhout, Tiny van Boekel, Kees de Graaf en Jaap Seidell,  

 

Manon van Eijsden en Michelle van Roost, Voedingsjungle 

mail: info@voedingsjungle.nl 
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