Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum:
Telef oon:

15 juli 2022
070 340 75 20

Uw kenmerk:E-mail:
v oorzitter@gr.nl

Ons kenmerk: 3402003/KvdM/idv/089
Bijlagen:
-

Onderwerp: start adv iestraject Eiwittransitie

Geachte minister van LNV en staatssecretaris van VWS,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 15 maart 2022 heb ik, na vooronderzoek en
voorbereidende werkzaamheden, op 29 maart 2022 de Commissie Eiwittransitie geïnstalleerd.
Graag informeer ik u via deze brief over haar samenstelling.
De samenstelling van de commissie is:
• prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam,
voorzitter
• prof. dr. ir. I.A. Brouwer, hoogleraar voeding voor gezond leven, Vrije Universiteit Amsterdam
• prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot, hoogleraar voedingsfysiologie en veroudering, Wageningen
Universiteit
• dr. J.A.E. Langius, hogeschool hoofddocent voeding & diëtetiek, De Haagse Hogeschool,
Den Haag
• prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar voeding in de geneeskunde/experimentele nefrologie, UMC
Groningen
• prof. dr. E.W.M.L. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen
Universiteit
• dr. H.H.E. van Zanten, universitair hoofddocent dierlijke productiesystemen, Wageningen
Universiteit
• prof. dr. L.J.C. van Loon, hoogleraar bewegingsfysiologie en voeding, Maastricht University,
structureel geraadpleegd deskundige
• dr. ir. E.H.M. Temme, wetenschappelijk medewerker, RIVM en bij Voeding en gezondheid,
Wageningen Universiteit, structureel geraadpleegd deskundige
• prof. dr. ir. P. van ’t Veer, hoogleraar voeding, volksgezondheid en duurzaamheid,
Wageningen Universiteit, structureel geraadpleegd deskundige
Waarnemers van deze commissie zijn:
• dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
• drs. C.L.E. van Houte, VWS, Den Haag
• drs. E.M. van Nes, LNV, Den Haag
Ik heb er vertrouwen in dat de commissie alle benodigde expertise in zich verenigt die nodig is
om de vragen te beantwoorden. Bij de installatie hebben alle leden openheid gegeven over hun
mogelijke belangen bij het onderwerp van dit advies. Waar zulke belangen een rol zouden
kunnen spelen, worden betrokkenen geacht zich ter zake buiten de uiteindelijke conclusies en
aanbevelingen te houden. Prof. Van Loon en prof. Van ’t Veer zijn op basis van hun
belangenverklaring benoemd tot structureel geraadpleegd deskundige en dr. Temme is
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benoemd tot structureel geraadpleegd deskundige vanwege haar dienstverband bij het RIVM.
Verder kwamen er geen belangen naar voren die van invloed zijn op lidmaatschap van de
commissie. Met deze procedure zijn naar mijn mening goede voorwaarden geschapen voor een
onafhankelijke, objectieve en evenwichtige advisering door deze commissie. Het overzicht van
de commissieleden en hun belangenverklaringen zijn te vinden op de website van de raad.
Het advies zal getoetst worden door de beraadsgroep van de Gezondheidsraad.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. J.M. Geleijnse,
vicevoorzitter
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