
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres 20350 2500 Ei Den Haag

Geachte heer Van der Meulen,

Hieronder treft u mijn beslissing aan op het door u namens de Consumentenbond
ingediende bezwaarschrift van 25 april 2016. Uw bezwaarschrift is gericht tegen
mijn besluit van 16 maart 2016 met kenmerk 940744-148183-VGP. Bij dat besluit
heb ik de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en de
gebruiksvoorwaarden ervan verlengd tot 1 mei 2017.

Over het door u ingediende bezwaarschrift heb ik advies gevraagd aan de VWS
commissie bezwaarschriften Awb (hierna: commissie). Een afschrift van het door
de commissie uitgebrachte advies is als bijlage bij dit besluit bijgevoegd. Kort
gezegd adviseert de commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren nu het
bestreden besluit in strijd met de voorwaarde van artikel 11, eerste lid, onder b,
van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en artikel 22 van Verordening
(EG) 1924/2006 tot stand is gekomen.

Ik heb vastgesteld dat het advies van de commissie op zorgvuldige wijze tot stand
is gekomen en kan mij vinden in de overwegingen van de commissie. Ik neem
derhalve de overwegingen en de conclusie van het advies over, waarbij ik met
betrekking tot de begrijpelijkheid van het logo het volgende opmerk.

De commissie heeft in haar advies geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat
het Vinkje als voedselkeuzelogo begrijpelijk is voor de consument. Hoewel ik van
oordeel ben dat de term “begrijpelijk” multi-interpretabel is, het Vinkje als
voedselkeuzelogo naar mijn oordeel bekend is bij consumenten en tevens
geassocieerd wordt met een gezonde keuze, is in de afgelopen periode een
heroriëntatie van het voedselkeuzelogo gestart. Om de stimulans voor bedrijven
om gezondere producten te ontwikkelen te behouden (minder zout, verzadigd vet
of suiker), acht ik het essentieel dat de ervaringen die zijn opgedaan met het
Vinkje, niet overboord worden gezet. Ik heb daartoe al een advies van de stichting
IKB ontvangen en laat ook zelf, door een commissie onder leiding van het RIVM,
nog een evaluatie naar het Vinkje uitvoeren en onderzoek doen naar de werking
van een logo in het maken van een gezondere keuze en de mogelijkheden om
innovatiekracht te bevorderen. Ik verwacht de uitkomsten van dit onderzoek voor
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het einde van het jaar. In het actieplan etikettering van levensmiddelen heb ik Secretaris Generaal / plv.

aangegeven dat de ontwikkeling van de ‘voedings-app’ door het Voedingscentrum Secretaris Generaal
Directie Wetgeving en

hierin een belangrijke rol gaat spelen. Deze app zal beschikbare informatie over Juridische Zaken
samenstelling en voedingswaarde van levensmiddelen bevatten, aansluitend bij de Cluster 1

vraag van de consument.
Kenmerk

Als gevolg van het gegrond verklaren van uw bezwaarschrift is de goedkeuring DwJZ-2016000306

van het Vinkje als voedselkeuzelogo met ingang van 1 mei 2016 komen te
vervallen. 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. Na deze
overgangsperiode mag het Vinkje niet meer op verpakkingen staan die aan de
consument worden aangebonden. Voornoemde termijn start op de dag na
bekendmaking van dit besluit.

Ingebrekestelling
Bij e-mailbericht van 5 oktober 2016 heeft u mij ingebreke gesteld. Naar
aanleiding hiervan merk ik het volgende op.

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)
bedraagt de termijn voor het instellen van bezwaar zes weken. Deze termijn
vangt, blijkens artikel 6:8, eerste lid, van de Awb aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. In uw geval
geschiedde de bekendmaking van het besluit van 16 maart 2016 door
bekendmaking hiervan in de Staatscourant. Dit betekent dat de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is gestart op 17 maart 2016 en is geëindigd op
28 april 2016.

Bij brief van 17 juni 2016, kenmerk DWJZ-2016000306, heb ik u laten weten uw
bezwaarschrift voor te leggen aan de commissie. Op grond van artikel 7:10,
eerste lid, van de Awb moest ik derhalve binnen twaalf weken op uw
bezwaarschrift beslissen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Daarnaast heb ik, conform
artikel 7:10, derde lid, van de Awb, bij brief van 10augustus2016 de termijn
waarbinnen ik een beslissing op uw bezwaar moest nemen, met zes weken
verdaagd. Ik diende derhalve uiterlijk op 28 september 2016 op uw bezwaarschrift
te beslissen.

Op grond van artikel 4:17 van de Awb bestaat een recht op een dwangsom vanaf
de dag waarop aan drie voorwaarden is voldaan:

1. de beslistermijn is verstreken;
2. er zijn twee weken verstreken nadat ik van u een schriftelijke

ingebrekestelling heb ontvangen;
3. er is nog geen beslissing op uw bezwaarschrift genomen.

In uw geval is aan de eerste voorwaarde voldaan. Aan de tweede en derde
voorwaarde is echter niet voldaan. De termijn van twee weken vangt aan op de
dag na die waarop de ingebrekestelling is ontvangen. In uw geval is deze termijn
gestart op 6 oktober 2016 en eindigt deze op 20 oktober 2016. Nu ik met het
onderhavige besluit op uw bezwaarschrift beslis, zijn er geen twee weken
verstreken nadat ik van u een schriftelijke ingebrekestelling heb ontvangen. Ik stel
derhalve vast dat ik u geen dwangsom ben verschuldigd.
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Secretaris Generaal / plv.

BESLISSING OP HET BEZWAARSCHRIFT Secretaris Generaal
Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

Het bezwaarschrift van 25 april 2016, gericht tegen het besluit van Cluster 1

16 maart 2016, kenmerk 940744-148183-VGP, verklaar ik gegrond.
Kenmerk
DWJZ-20 16000306

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
clusterhoo irectie geving en Juridische Zaken,

/

J.ij-Langendoen

BEROEP

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Rotterdam.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep
instellen via http://loket.rechtsoraak.nI/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en
bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een
afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust.
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
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