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Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGAN-PAV / 15173978

Hierbij stuur ik u de resultaten van de evaluatie van de subsidie voor
voedselonderzoek door de Consumentenbond.

Bijlage(n)
1

Deze evaluatie is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk in het kader van de
begroting over 2015 (Kamerstukken II 2013/14, 27 858, nr. 242) van het
Ministerie van Economische Zaken (EZ). Jaarlijks gaat er een subsidie naar de
Consumentenbond voor de uitvoering van voedselonderzoek in opdracht van EZ.
Het doel van het onderzoek en de voorlichting door de Consumentenbond is het
consumentenbewustzijn over duurzaam voedsel te vergroten. Hiermee wordt
uitvoering gegeven aan beleid zoals omschreven in de nota duurzaam voedsel
(Kamerstukken 2008/2009, 31 532, nr. 18), de beleidsbrief duurzame
voedselproductie (Kamerstukken 2012/13, 31 532, nr. 118) en de Voedselagenda
voor veilig, gezond en duurzaam voedsel (Kamerstukken 2015/16, 31 532, nr.
156).
De centrale vraag van de Evaluatie was:
Evalueer de incidentele subsidieverlening van het Ministerie van EZ aan de
Consumentenbond voor het voedselonderzoek over de periode 2009-2014 in het
licht van doeltreffendheid en doelmatigheid.
De belangrijkste resultaten van de evaluatie waren:
De evaluatie laat zien dat de subsidie doelmatig wordt verleend, de subsidie
efficiënt wordt ingezet en de producten die de Consumentenbond oplevert van
goede kwaliteit zijn en inhoudelijk aansluiten bij het beleid over voeding en
duurzaamheid.
Uit de evaluatie kwam een aandachtspunt naar boven: nagaan of deze subsidie
voor het nagestreefde doel nog steeds het meest geschikte beleidsinstrument is.
Op basis van de resultaten van de evaluatie heb ik besloten om dit instrument te
blijven inzetten, al zal ik mijn bijdrage jaarlijks kritisch tegen het licht houden.
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Ik zie de Consumentenbond als een belangrijke partner bij het vergroten van het
consumentenbewustzijn over duurzaam voedsel.

(w.g.)
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Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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