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Wat is Nutri-Score? 
Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo voor Nederland. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS op 
28 november 2019 aan de Tweede Kamer gemeld. Nutri-Score is ontwikkeld in Frankrijk. Hoewel volgens 
staatssecretaris Blokhuis, Nutri-Score goed werkt, sluit het op onderdelen niet altijd aan de op de Nederlandse 
voedingsrichtlijnen. Het is belangrijk dat voedingsvoorlichting en de informatie op het etiket eenduidig is. 
Daarom is gekozen voor een invoeringstraject van Nutri-Score, waarbij er allereerst voor gezorgd moet worden 
dat het logo overeenkomt met de voedingsrichtlijnen van de aan Nutri-Score deelnemende landen. Een 
internationaal comité van wetenschappers – ook met Nederlandse inbreng – gaat daarmee aan de slag. Medio 
2021 zou dit afgerond moeten zijn. Invoering van een voedselkeuzelogo is een afspraak uit het Nationaal 
Preventieakkoord.  
 
Komt Nutri-Score ook op bijzondere voedingen?  
Nee, Nutri-Score komt in elk geval niet op zogenaamde bijzondere voedingen zoals (opvolg)zuigelingenvoeding, 
babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en totale maaltijdvervangers. Die producten vallen onder de 
Verordening Voeding voor speciale groepen (EU 609/2013) en zijn op grond van aanvullende Nederlandse 
regelgeving uitgezonderd van gebruik van voedselkeuzelogo’s.  
Zie artikel 11 van het in Nederland geldende Warenwetbesluit informatie levensmiddelen:  
 

Artikel 11 

1. Onverminderd verordening (EG) 1924/2006 mag bij de verhandeling van een levensmiddel een door 
representatieve organisaties van producenten en verhandelaren ontwikkeld voedselkeuzelogo worden 
gebezigd, onder de volgende voorwaarden: 

a. het logo wordt niet gebezigd bij: 
1° alcoholhoudende dranken; 
2° volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van 

granen, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende 
producten voor gewichtsbeheersing als bedoeld in verordening (EU) 609/2013; en 

3° voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen; 
 
 
Komt Nutri-Score ook op peutermelk? 
Het is niet aan te raden Nutri-Score toe te passen op levensmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderen 
van 0 tot 3 jaar hebben een specifieke voedingsbehoefte, onder andere ten aanzien van de vetinname, 
waarvoor Nutri-Score ongeschikt is. Aangezien Peutermelk bestemd is voor kinderen van 1 tot 3 jaar en een 
samenstelling heeft die aangepast is aan de specifieke voedingsbehoefte van deze doelgroep, wordt het gebruik 
van Nutri-Score afgeraden. 

 
 
 
 
 
 


