
Geachte heer Blokhuis, 

De Consumentenbond ziet graag dat er een goed voedselkeuzelogo in Nederland komt. In 2019 

hadden wij een goed gesprek met u waarin wij onze steun voor Nutri-Score nader konden toelichten. 

Later dat jaar besloot u om Nutri-Score als voedselkeuzelogo in Nederland in te voeren. Wij zijn erg blij 

met deze beslissing. Wel maken wij ons zorgen over het tempo van invoering in Nederland. In deze 

brief lichten wij dat nader toe. Ook wijzen wij u op een aantal voor ons belangrijke uitgangspunten die 

we gezamenlijk met de Europese consumentenorganisatie BEUC hebben opgesteld.  

Met Nutri-Score kunnen consumenten makkelijker kiezen voor gezonde voeding, zo bleek uit diverse 

onderzoeken die de afgelopen jaren door uw ministerie, wetenschappers en de Consumentenbond zijn 

uitgevoerd. Vandaar ook dat wij graag zien dat Nutri-Score verplicht op alle voedingsmiddelen komt te 

staan. Een spoedige invoering in Nederland is in het belang van Nederlandse consumenten. Er is 

echter voor gekozen Nutri-Score pas na een evaluatie door een pas recent ingestelde internationale 

wetenschappelijke commissie in te voeren. Dit terwijl de Nederlandse situatie niet wezenlijk verschilt 

van die in andere Europese landen; ook in de andere landen wordt gekeken naar aansluiting op de 

voedingsrichtlijnen. Helaas betekent dit dat inmiddels al 2,5 jaar verstreken is sinds de aankondiging 

van een voedselkeuzelogo in het Preventieakkoord én dat Nederlandse consumenten nog niet kunnen 

profiteren van dit nuttige logo. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de nu in gang gezette evaluatie 

goed én snel wordt uitgevoerd, zodat Nutri-Score ook in Nederland zijn officiële intrede kan maken.  

Ook de Europese consumentenorganisatie BEUC heeft zich, vooruitlopend op het eind 2022 verwachte 

voorstel van de Europese Commissie voor een geharmoniseerd en verplicht voedselkeuzelogo, 

voorstander verklaard van Nutri-Score1. De Consumentenbond en BEUC steunen daarom de 

samenwerking van de zeven landen om het gebruik van Nutri-Score te faciliteren. Als meer bedrijven 

Nutri-Score gaan gebruiken, kunnen steeds meer consumenten profiteren van het logo. Daarnaast 

vinden wij het belangrijk dat er op regelmatige basis gekeken wordt of er verbeteringen aan het Nutri-

Score-systeem mogelijk zijn. Wij zijn daarom blij dat er, naast de stuurgroep met vertegenwoordigers 

van de deelnemende landen, een internationale wetenschappelijke commissie bestaande uit 

onafhankelijke wetenschappers is opgericht. Graag wijzen wij u op een aantal uitgangspunten die wat 

ons betreft belangrijk zijn bij dit traject.  

Een van de sterke punten van Nutri-Score is de wetenschappelijke onderbouwing. Aangetoond is dat 

het logo momenteel het best presterende voedselkeuzelogo is dat consumenten helpt om de 

voedingswaarde van voedingsmiddelen te vergelijken én om gezondere keuzes te maken. Het is van 

1 BEUC position paper over voedselkeuzelogo’s (front-of-pack nutritional labelling). 
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cruciaal belang dat de solide wetenschappelijke basis die aan het systeem ten grondslag ligt, 

behouden blijft.  

Daarom zijn de Consumentenbond en BEUC van mening dat de volgende uitgangspunten steeds 

centraal moeten staan: 

• Aanpassingen aan de berekeningsmethode en de eventuele invoering van uitzonderingen voor

bepaalde voedingsproducten, moeten worden genomen op basis van wetenschappelijke redenen.

Wijzigingen zijn alleen mogelijk als dit in het belang van de volksgezondheid is. Wijzigingen

vanwege commerciële redenen moeten uitgesloten worden. Het is daarom essentieel dat besluiten

over aanpassingen, die door de stuurgroep worden genomen, alleen genomen worden op basis van

evaluaties en conclusies van de wetenschappelijke commissie.

• Om de sterke wetenschappelijke basis van Nutri-Score te behouden, mogen toekomstige

beslissingen over wijzigingen nooit in strijd zijn met de conclusies van de wetenschappelijke

commissie. Bovendien is het met het oog op transparantie van cruciaal belang dat deze conclusies

en besluiten volledig op een openbaar toegankelijke website worden gepubliceerd.

• De leden van de wetenschappelijke commissie moeten de bevoegdheid krijgen om proactief elk

aspect van de Nutri-Score te onderzoeken dat zij relevant achten voor de voortdurende ontwikkeling

en verbetering van het logo.

Tenslotte denken wij dat het werk van de wetenschappelijke commissie kan profiteren van de inzichten 

van experts uit andere Europese landen, zoals de Scandinavische. In die landen zijn waardevolle 

ervaringen op het gebied van voedselkeuzelogo’s opgedaan.  

De in deze brief uiteengezette uitgangspunten worden door nationale consumentenorganisaties in zes 

van de deelnemende landen naar de verantwoordelijke bewindspersonen gestuurd. De brieven worden 

ook online gepubliceerd.  

Wij danken u bij voorbaat voor het overwegen van het bovenstaande en gaan hierover graag met u in 

gesprek.  

Met vriendelijke groet, 

Sandra Molenaar  Monique Goyens, 
Algemeen Directeur Consumentenbond  Algemeen Directeur BEUC 


