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Vag:
Aan: it
CC:

Onderwerp: RE:MVO torronereer1 Voedsélkeuze logo
Datum: woensdag 30januari 2019 09:34:41
Bijlageri: MVO-Standount Voedselkour&oso NL,df

Hoi goeiemorgen,

Prima, we wachten even af en zien de uitnodiging voor een afspraak graag tegemoet. Een breed draagvlak is bij een voedselkeuze logo
natuurlijk erg belangrijk dus we wisselen graag van gedachten hierover.

Ons standpunt heb ik bij deze bijgevoegd, onze leden zijn er immers van overtuigd dat er een optie is die recht doet aan de gezondheid
en tegelijkertijd recht doet aan de producten. De producten van onze sector maar mogelijk ook de producten van andere sectoren. Zoals
ik tijdens ons gesprek al even aangaf komt het neer op een logo met een 5 punts schaal en onderliggende Schijf van Vijf uitgangspunten
die vervolgens nog verder geconcretiseerd worden.
Onze sector is van mening dat als er een productgroep specifieke benadering gevolgd wordt, zoals in de Schijf van Vijf dat we dan tot een
valide en helder logo kunnen komen, een logo dat bovendien een incentive is voor herformulering.
We horen graag in welke richting M1nVWS zit te denken voor wat betreft een voedselkeuzelogo en of onze visies matchen.

Voor wat betreft het contact met ons rapport over vitamine 0 hebben we inmiddels nog nagezonden en we zijn ook voor dit
dossier benieuwd hoe MinVWS erin staat.

Hartelijke groet terug,

Van: - 1@minvws.nl1
Verzonaen 1 uesaay22Jafliarjr2uItrlb:15
Aan:
CC:
Onderwerp: Rt: MVU sectdroveren ‘oedselkeuze logo

Ha

Ja, ik heb inderdaad van begrepen dat het contact er inmiddels is.
Over het voedselkeuzelogo, moeten we even bekijken, We zijn druk bezig, maar ik zal kijken wat de mogelijkheden zijn.

Je hoort zo spoedig mogelijk van mij.

Hartelijke groet,

Van:, @mvonl>
Verzonden: dinsdag 22januari 2019 13:51
Aan ,_,@mInvws nl>
cc j@mvonl>
Onderwerp: MVO sector over een Voedselkeuze logo

Hallo

Goed je afgelopen donderdag even gesproken te hebben tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Schuttelaar Mijn collegaj is
trouwens? tegen gekomen bij de NAV meeting, die bijeenkomst ging ook over de zorg en blijkt ook interessantgeweest te ljn. Wehopen binnen]iÏ met in contact te komen over vitamine D.

Graag willen we een keer met jou - en je stelde voor met en de projectleider - van gedachten wisselen over een nieuw
Voedselkeuze logo. We zijn benieuwd waar het ministerie nu mee zig is opdat gebied en welke ontwikkelingen jullie voor je zien. Omgekeerd
vertellen we ook graag wat onze ideeën voor een voedselkeuze logo zijn en welke benadering we voorstaan, vooral in relatie tot de
productgroep oliën en vetten en misschien ook in relatie tot andere productgroeperi.

Is het mogelijk dat we hiervoor op korte termijn een afspraak maken? En zo ja, welke data zouden dan schikken? Frans Claassen, onze
directeur, en ik komen hiervoor graag jullie kant uit.

Vriendelijke groet,
lti’4 sri—’.i

Beleid Voeding en Gezondheid
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MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten
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