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Op naar een nieuw voedselkeuzelogo  
“Consumenten willen zelf ook bewust gezonde keuzes kunnen maken. Om hierin te 

faciliteren wil de rijksoverheid uiterlijk in 2020 een nieuw breed gedragen 

voedselkeuzelogo introduceren, op basis van een gedegen en onafhankelijk 

consumentenonderzoek. Dat moet nadrukkelijk aansluiten bij de manier waarop mensen 

hun keuzes maken, begrijpelijkheid voor de consument is leidend. Bij de ontwikkeling van 

het nieuwe logo worden de criteria van de Schijf van Vijf uitdrukkelijk verwerkt. De 

Europese ontwikkelingen met betrekking tot voedselkeuzelogo’s zullen ook worden 

meegewogen.” 
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Aanleiding  

Met het integrale voedingsbeleid van de overheid wordt gestreefd naar een gezonder en duurzamer 

Nederland. Vooralsnog kampt namelijk 50 procent van de 20-plussers met overgewicht (RIVM, 2018) 

en dit zal, zonder een effectief voedingsbeleid, alleen maar stijgen. Daarbij komt dat mensen met 

overgewicht veel vaker te maken hebben met diabetes type 2, hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en 

hart- en vaatziekten (CBS, 2014) wat uiteindelijk gepaard gaat met een stijging van de zorgkosten. Met 

het voedselkeuzelogo als onderdeel van het integrale beleid worden consumenten beter geïnformeerd 

over de gezondere keuze. Hierover is in het Nationaal Preventie Akkoord het volgende opgenomen: 

 

 “Consumenten willen zelf ook bewust gezonde keuzes kunnen maken. Om hierin te faciliteren wil de 

rijksoverheid uiterlijk in 2020 een nieuw breed gedragen voedselkeuzelogo introduceren, op basis van 

een gedegen en onafhankelijk consumentenonderzoek. Dat moet nadrukkelijk aansluiten bij de manier 

waarop mensen hun keuzes maken, begrijpelijkheid voor de consument is leidend. Bij de ontwikkeling 

van het nieuwe logo worden de criteria van de Schijf van Vijf uitdrukkelijk verwerkt. De Europese 

ontwikkelingen met betrekking tot voedselkeuzelogo’s zullen ook worden meegewogen.” 

In de correspondentie met de Tweede Kamer heeft Paul Blokhuis, de staatssecretaris van VWS, eerder 

aangegeven dat een nieuw voedselkeuzelogo breed gedragen moet zijn, breed gebruikt moet worden 

en dat het begrijpelijk moet zijn voor de consument. Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen 

(D66) die aangeeft dat de Schijf van Vijf in het logo uitdrukkelijk verwerkt moet zijn. In het Algemeen 

Overleg voedsel (voorjaar 2018) hebben meerdere partijen gepleit voor een nieuw voedselkeuzelogo 

(CU, GL, PvdA, PvdD, 50Plus). 

 
Dit alles vormt de start van het traject om in 2020 te komen tot een nieuw voedselkeuzelogo. In dit 

plan lichten wij toe op welke wijze wij dit jaar tot het besluit voor een nieuw voedselkeuzelogo willen 

komen. 
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Doel, doelgroep en resultaat 

 

Doel en doelgroep  

Het is belangrijk te bepalen welke de doelgroep is die we willen bereiken, wat het concrete doel van het 

voedselkeuzelogo moet zijn en welke effecten het logo moet hebben op consumenten. Voordat de 

overheid een beslissing neemt over bovengenoemde (en daarmee het consumentenonderzoek verder 

kan inrichten), wordt gekeken naar de visie van de stakeholders. Hierover is gesproken tijdens de eerste 

stakeholderbijeenkomst op 28 februari 2019.  

Doel:  

Met haar voedingsbeleid wil de overheid bereiken dat Nederlandse consumenten gezonder en duurzamer 

gaan eten en drinken, meer volgens de schijf van vijf. Het voedselkeuzelogo is één van de middelen om 

dit te bereiken. Van een logo zelf wordt niet direct verwacht dat dit tot een gedragsverandering leidt. 

Als onderdeel van het integrale voedselbeleid en in samenhang met andere middelen, kan een logo 

consumenten wel bewust maken van gezonde producten en hen daarmee stimuleren in het maken van 

gezondere keuzes. Het doel van het voedselkeuzelogo is dat het consumenten informeert over de 

gezonde(re) productkeuze.  

Doelgroep: 

Het voedselkeuzelogo moet zich richten op de brede bevolking. Dit betekent dat ook consumenten ook 

zonder specifieke kennis over gezonde voeding in staat moeten zijn met behulp van het 

voedselkeuzelogo een gezonde keuze te kunnen maken.  

 

Resultaat  

In 2020 moet er een breed gedragen voedselkeuze logo zijn. De overheid moet als duidelijke afzender 

herkend worden. Eind 2019 is besloten welk logo uitgerold gaat worden en op welke wijze de uitvoering 

van het logo vorm krijgt. Het project is geslaagd wanneer eind 2019 een gedragen beslissing genomen 

is over een logo dat is voortgekomen uit een onafhankelijk consumentenonderzoek. Ook moet er een 

implementatieplan zijn, zodat er in 2020 verder gewerkt kan worden aan de uitrol van het logo. Dit 

implementatieplan bevat onder andere een voorstel voor de governance. Tenslotte wordt een 

communicatieplan opgesteld voor de introductie van het voedselkeuzelogo.  

Naast het traject om te komen tot een logo wordt een nieuw systeem voor de verbetering van 

productsamenstelling opgesteld. Zodra de keuze voor het voedselkeuzelogo is gemaakt (het 

beeldmerk), moet onderzocht worden in hoeverre er afstemming moet zijn met het systeem voor 

verbetering van productsamenstelling.  
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Afbakening en randvoorwaarden  

 

Afbakening  

Eind 2019 wordt de beslissing genomen voor een voedselkeuze logo dat vanaf 2020 ingevoerd gaat 

worden. Gedurende dit project, dat loopt tot eind 2019, wordt dus niet gewerkt aan de uitvoering. Wel 

wordt er een implementatie- (inclusief de governance) en een communicatieplan opgesteld waarmee in 

2020 verder gewerkt kan worden.  

 

Randvoorwaarden 

De belangrijkste randvoorwaarden zijn onderverdeeld in project- en logo specifieke randvoorwaarden.  

 

Randvoorwaarden project: 

- De Rijksoverheid heeft de regie  

- Draagvlak bij betrokken partijen  

- Transparantie over de voortgang van het traject. 

 

Randvoorwaarden logo: 

- Nationaal Preventieakkoord: 

 Schijf van vijf is nadrukkelijk verwerkt 

 Begrijpelijk voor alle consumenten  

 Keuze is gebaseerd op een onafhankelijk consumentenonderzoek  

 Het logo is breed uitvoerbaar (op zoveel mogelijk producten) 

 Rekening houden met internationale ontwikkelingen  

- Zichtbaarheid logo 

- Overheid is een duidelijke afzender 

- Financieel uitvoerbaar  

- Passend binnen de nationale en Europese wettelijke kaders 

- Capaciteit voor governance gereserveerd  
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Aanpak  

Projectstructuur   

Het logo project is een deelproject van het overkoepelende project productverbetering en 

voedselkeuzelogo.  

Projectleider:     Elsa Vruggink 

Deelprojectleider voedselkeuzelogo:  Inge Stoelhorst  

Projectsecretaris voedselkeuzelogo:  Jaimy Ong 

Deelprojectleider productverbetering:  Erika Smale  

Communicatieadviseur   Vacature DCO 

Inhoudelijk adviseur   Letteke Boot 

 

Parallel loopt het deelproject productverbetering waar onder andere de criteria voor de 

voedingsmiddelen ontwikkeld worden. De uitkomsten hiervan kunnen de onderliggende basis vormen 

van het gekozen logo systeem. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. De te gebruiken criteria zijn 

namelijk afhankelijk van het systeem dat uiteindelijk gekozen wordt. 

Stakeholders 

De stakeholdergroep geeft inhoudelijke input en advies tijdens verschillende fases van het logo project 

en bestaat uit: RIVM, Voedingscentrum, CBL, FNLI, Consumentenbond, SGF, Veneca en KHN en wordt 

voorgezeten door VWS. Er worden verschillende zaken (doel, doelgroep, onderzoek, governance, 

communicatie etc.) afgestemd met de stakeholdergroep om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren 

voor het uiteindelijk gekozen systeem.  

Voor de start van het onafhankelijk consumentenonderzoek wordt twee keer bijeengekomen. In totaal 

worden er vier stakeholderbijeenkomsten georganiseerd voor het einde van 2019.   

 

Naast de stakeholdergroep wordt een begeleidingscommissie ingericht voor de opdrachtverlening en de 

begeleiding van het consumentenonderzoek. De begeleidingscommissie bestaat uit het RIVM, 

Voedingscentrum en onafhankelijke experts/wetenschappers en wordt voorgezeten door VWS.  

 

Daarnaast worden partijen die niet in de stakeholdergroep zitten, maar wel met het logo te maken 

krijgen, geconsulteerd. Denk aan; individuele bedrijven, diëtisten, NGO’s, etc. Tenslotte wordt het 

onderwerp geagendeerd in het Regulier Overleg Warenwet.  

Bevoegdheden: 

1. De stakeholders moeten het ministerie van VWS zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen 

zodat VWS aan het eind van 2019 een gefundeerde keuze kan maken voor een nieuw 

voedselkeuzelogo. 

2. Het ministerie van VWS zal aan het einde van 2019 een besluit nemen voor het in te voeren 

logo, waarbij zij haar keuze onderbouwt en de voorwaarden die in het Nationaal 

Preventieakkoord zijn gesteld, beantwoordt. 

Transparantie 

Na afloop van de stakeholderbijeenkomsten worden het verslag en de agenda op de ROW-website 

gepubliceerd of een andere nader in te richten publieke website van de Rijksoverheid.  

 

Ontwikkeling beeldmerk 

Tot eind 2019 wordt gewerkt aan de totstandkoming voor een keuze voor een voedselkeuzelogo. 

Voordat het onafhankelijke consumentenonderzoek van start gaat, moet er duidelijkheid zijn over het 

doel, de doelgroep en het beoogde effect van het logo, maar ook over het type onderzoek. Dit wordt 

besproken tijdens de eerste stakeholderbijeenkomst. De begeleidingscommissie zal zich verder buigen 

over de onderzoeksvraag en methoden. Het consumentenonderzoek wordt uitbesteed aan een 
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onafhankelijk bureau. De begeleidingscommissie leest kritisch mee met de (tussen)resultaten van het 

onderzoek. Het eindresultaat wordt gepresenteerd tijdens de derde stakeholderbijeenkomst.   

De uitkomsten van het consumentenonderzoek zullen, naast de beschikbare informatie vanuit andere 

internationale onderzoeken, de basis vormen voor het besluit voor het beeldmerk. 

Internationaal  

Naast het bestuderen van de beschikbare literatuur over internationale voedselkeuzelogosystemen, 

worden door VWS werkbezoeken naar Engeland, Frankrijk en België gebracht en worden ontwikkelingen 

in de andere EU lidstaten gevolgd. Tijdens deze werkbezoeken delen wij de informatie over het plan om 

te komen tot een voedselkeuzelogo en verkennen wij keuzes en afwegingen van internationale collega´s 

de bij de totstandkoming van huidige systemen zoals het Traffic light systeem en Nutriscore. Daarnaast 

worden er op EU-niveau zaken afgestemd in het overleg in Brussel.   

 

Naast een onafhankelijk consumentenonderzoek wordt een deskstudie uitgevoerd door het RIVM en 

Voedingscentrum. Hier worden de internationale systemen beoordeeld en vergeleken. Hierbij worden 

o.a. de voor- en nadelen van de systemen onderzocht voor de Nederlandse situatie en wordt gekeken 

waar de systemen (niet) overlappen met de Schijf van vijf.    

Communicatieplan  

Eind 2019 moet er een communicatieplan klaarliggen voor de invoering van het gekozen 

voedselkeuzelogo. Aan het begin van 2020 moet het logo namelijk aan het brede publiek worden 

geïntroduceerd. Dit kan op veel verschillende manieren - middels campagnes, website, betrekken van 

influencers, etc.  

Tijdens de derde en vierde stakeholderbijeenkomst (eind 2019) wordt het concept communicatieplan 

geagendeerd. De volgende punten (onder voorbehoud) komen aan bod: 

- De boodschap  

- De afzender zijn/hoe wordt de overheid een duidelijke afzender? 

- Te gebruiken middelen/kanalen  

- Doelgroep (bepaald tijdens de eerste stakeholderbijeenkomst) benadering  

- Samenhang met andere voorlichtingen over gezonde voeding   

- Rolverdeling stakeholders   

- […] 

 

Implementatie en governance  

Naast het communicatieplan, moet er eind 2019 ook een implementatieplan zijn. De inhoud van dit plan 

wordt tijdens de derde en vierde stakeholderbijeenkomst (eind 2019) besproken. Hierbij gaat om 

invulling van onder andere de volgende punten: 

- Wie is verantwoordelijk voor invoering en uitvoering van het voedselkeuzelogo 

- Betrokkenheid en taken van de stakeholders   

- Monitoring  

- Handhaving  

- Afzender van het voedselkeuzelogo 

- […] 

 

 

 

 


