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samenvatting
In het Nationaal Preventieakkoord 2018 is  

afgesproken om in Nederland een voedsel-  

keuzelogo in te voeren. Doel is consumenten  

te helpen gezonde keuzes te maken en  

producenten aan te zetten tot product-  

verbetering. Het ministerie van VWS heeft  

hiervoor de Nutri-Score uitgekozen, op voor-

waarde dat dit logo voldoende aansluit op de 

Nederlandse voedingsrichtlijnen. Vanaf februari 

2021 heeft een internationaal wetenschappelijk 

comité (IWC) gewerkt aan verbetering van het 

algoritme van de Nutri-Score. Eind juli 2022 is 

het herziene algoritme gepubliceerd, waarbij  

het deel over dranken nog niet is verschenen. 

De staatssecretaris heeft de Gezondheidsraad 

gevraagd te beoordelen in hoeverre het 

herziene algoritme is verbeterd, te reflecteren  

op de aansluiting van Nutri-Score op de  

Nederlandse voedingsrichtlijnen en te adviseren 

over eventuele verdere aanpassingen.  

De Commissie Voeding heeft zich over deze 

vragen gebogen.

Vergelijking met Richtlijnen goede voeding 
en Schijf van Vijf
De Nutri-Score is een logo op de voorkant van 

de verpakking van voedingsmiddelen en vertaalt 

informatie op het etiket van een product in een 

kleur en een letter, van de donkergroene A tot 

de rode E. De score is gebaseerd op de 

hoeveelheid energie, zout, verzadigd vet, suiker, 

vezel, eiwit, en de hoeveelheid groente, fruit  

en peulvruchten. De consument kan met de 

Nutri-Score de samenstelling van producten  

met elkaar vergelijken. De commissie heeft per 

productgroep berekend welke Nutri-Scores 

producten in de supermarkt zouden krijgen en 

die vergeleken met de aanbevelingen uit de 

Richtlijnen goede voeding (RGV) van de 

Gezondheidsraad en de Schijf van Vijf (Sv5) van 

het Voedingscentrum. Volledige aansluiting is 

niet mogelijk, alleen al omdat de RGV, de Sv5 

en de Nutri-Score verschillen in doelstellingen 

en systematiek. Te veel discrepanties zijn echter 

ongewenst. De commissie ziet een discrepantie 

als de Nutri-Score groen is (A of B) terwijl het 

product niet wordt aanbevolen in de RGV of niet 

in de Sv5 staat en ook als een product dat juist 

wordt aanbevolen een C-, D- of E-score krijgt 

(hierna ‘rode scores’ genoemd).

Nutri-Score is verbeterd; rode scores sluiten 
goed aan bij voedingsaanbevelingen
De commissie stelt vast dat het herziene  

algoritme een verbetering betekent ten opzichte 

van het huidige. De Nutri-Score laat vooral goed 

zien welke producten een minder gezonde 

samenstelling hebben; die krijgen een rode 

score. Het gaat dan om productgroepen zoals 

sauzen, koek, gebak, snoep, chocolade, chips, 

zoutjes, diverse snacks en verschillende soorten 

broodbeleg. Ook toont het logo binnen die 

2 42Gezondheidsraad | Nr. 2022/29

Samenvatting Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score | pagina 3 van 37



productgroepen welke producten een meer en 

minder ongezonde samenstelling hebben (C is 

minder ongezond samengesteld dan E). 

Vooral groene scores zijn nog niet altijd in 
lijn met voedingsaanbevelingen
Bij de productgroepen die een groene score 

krijgen is de aansluiting tussen Nutri-Score en 

de Nederlandse voedingsaanbevelingen vaak 

wel, maar niet altijd goed. Zo maakt Nutri-Score 

binnen een productgroep niet altijd genoeg 

onderscheid tussen producten met een meer en 

minder gezonde samenstelling. Hierdoor krijgen 

bijvoorbeeld witte en zilvervliesrijst dezelfde 

Nutri-Scores, net als witte en volkorenpasta.  

Dit sluit niet aan bij de voedingsrichtlijnen, die 

de vezelrijke varianten aanbevelen. Verder 

zouden meer plantaardige oliën en zachte 

margarines en halvarines een groene Nutri-

Score moeten krijgen dan nu het geval is, 

vanwege hun gunstige vetzuursamenstelling. 

Ook bij kaas en vlees is meer onderscheid 

gewenst tussen producten met een meer en 

minder gezonde samenstelling. 

Algoritme biedt te veel ruimte voor  
toevoeging van zout en suiker 
Vanwege het algoritme van de Nutri-Score is  

er juist bij producten in de groene categorie, 

zoals fruit, groente, peulvruchten en daarop 

gebaseerde maaltijden, relatief veel ruimte voor 

ongezondere toevoegingen zoals zout en suiker. 

Dit kan tot ongewenste effecten leiden  

(bijvoorbeeld toevoegen van meer zout of suiker 

terwijl de Nutri-Score hetzelfde blijft, of het 

wegnemen van de stimulans tot verlaging van 

zout, suiker en verzadigd vet). De commissie 

vindt het van belang dit zo veel mogelijk tegen 

te gaan. Met name zout in groente- en  

peulvruchtconserven met Nutri-Score B is een 

aandachtspunt. Hoewel groenteconserven 

gemiddeld genomen veel minder gegeten 

worden dan verse groenten, kunnen deze 

producten op individueel niveau een grote 

bijdrage leveren aan de totale zoutinname op 

een dag. Toegevoegd suiker in fruitconserven  

is ook een aandachtspunt: er kan relatief veel 

suiker worden toegevoegd zonder dat het 

product Nutri-Score A verliest. 

Nutri-Score bij maaltijdpakketten beperken 
tot inhoud pakket 
De commissie vindt dat de Nutri-Score bij  

maaltijdpakketten en -mixen alleen gebaseerd 

mag zijn op de producten die in de verpakking 

zitten en niet op producten die de consument 

zelf nog moet toevoegen (met uitzondering van 

water). Nu mag de Nutri-Score gebaseerd zijn 

op het bereidingsvoorschrift op de verpakking, 

waarin bijvoorbeeld staat dat groente of vlees 

toegevoegd moet worden. Het is mogelijk dat de 

consument het bereidingsvoorschrift niet volgt 

en er bijvoorbeeld minder groente bij doet of de 

kip uit het bereidingsvoorschrift vervangt door 

worst. De Nutri-Score van zo’n pakket is dan te 

positief. 

Nutri-Score heeft meerwaarde naast 
bestaande voedingsvoorlichting
Een voedselkeuzelogo is bedoeld als aanvulling 

op de bestaande voedingsvoorlichting: het kan 

consumenten helpen een gezondere keuze te 

maken doordat ze de samenstelling van 

voedingsmiddelen makkelijk kunnen vergelijken. 
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Alles overwegend ziet de commissie de  

meerwaarde van de Nutri-Score hierbij. Dit geldt 

in het bijzonder voor mensen met beperkte 

voedingskennis die met de huidige voedings-

voorlichting moeilijk te bereiken zijn en die vaker 

een ongezond voedingspatroon hebben.  

Nutri-Score is een intuïtief en visueel krachtig 

logo dat al bekendheid heeft doordat het logo al 

op tal van producten staat. Bovendien is het in 

de ons omringende landen ingevoerd en komt 

het via die landen op de Nederlandse markt. 

Verdere verbetering en monitoring essentieel 
Het logo is niet perfect, maar de commissie ziet 

voldoende mogelijkheden om het logo verder te 

verbeteren. Bovendien acht de commissie het 

niet waarschijnlijk dat er een voedselkeuzelogo 

beschikbaar komt dat wél volledig voldoet. De 

commissie vindt het essentieel dat de punten 

waarop de Nutri-Score niet goed aansluit op de 

voedingsaanbevelingen worden opgelost.  

Zij adviseert er op te sturen dat het IWC  

voortvarend met de aanbevelingen aan de slag 

gaat. Tegelijk is van belang dat vanuit Nederland 

actief wordt ingezet op aanpassing van  

Europese regel- en wetgeving rondom  

etikettering en voedselkeuzelogo’s, omdat niet 

alle aandachtspunten kunnen worden opgelost 

door het algoritme alleen. Bij invoering van het 

logo acht de commissie het noodzakelijk te 

onderzoeken welk effect het heeft op het gedrag 

van consumenten en producenten om te bezien 

in hoeverre het daadwerkelijk bijdraagt aan een 

gezonder voedingspatroon.

Bredere voedingsvoorlichting blijft  
belangrijk
De voedingsvoorlichting is in Nederland  

zorgvuldig uitgewerkt via de Richtlijnen goede 

voeding, de voedingsnormen en de Schijf van 

Vijf. Hierin is aandacht voor volwaardigheid, 

duurzaamheid en veiligheid. De commissie  

vindt het belangrijk dat in de communicatie naar 

de consument goed wordt uitgelegd dat de 

Nutri-Score een aanvulling is op de bestaande 

voedingsvoorlichting, waarbij het logo het  

mogelijk maakt om de samenstelling van 

producten met elkaar te vergelijken bij het  

boodschappen doen. Een gezond voedings-  

patroon is meer dan alleen het kiezen van 

producten met een groene score. De commissie 

vindt goede uitleg van belang om te voorkomen 

dat de Nutri-Score (of een ander logo) de 

aandacht vermindert voor de bredere voedings-

voorlichting. De commissie is zich bewust van 

de uitdaging die met name ligt bij het uitleggen 

van de scores die onvoldoende in lijn zijn met de 

voedingsaanbevelingen. 
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01 inleiding
1.1 Aanleiding
In het Nationaal Preventieakkoord 2018 is afgesproken om in Nederland 

een voedselkeuzelogo in te voeren.1 Doel daarvan is om de consument te 

helpen gezonde voedselkeuzes te maken. Na afweging van enkele  

alternatieven heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) in principe gekozen2 voor de van oorsprong Franse Nutri-Score.3,4 

Ook andere Europese landen (België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en 

Zwitserland) gebruiken dit logo of overwegen dit. De staatssecretaris van 

VWS stelde als voorwaarde voor invoering in Nederland dat de aansluiting 

op de Nederlandse voedingsrichtlijnen (de Richtlijnen goede voeding en 

de Schijf van Vijf) voldoende moest zijn.2 In 2020 is een internationale 

organisatie opgericht (zie kader) om het algoritme van de Nutri-Score te 

vernieuwen en aansluiting op de nationale richtlijnen van de deelnemende 

landen te verbeteren. De evaluatie van het algoritme is uitgevoerd door 

een internationaal wetenschappelijk comité en op 29 juli 2022 over-  

genomen en gepubliceerd door de stuurgroep.5 De staatssecretaris heeft 

de Gezondheidsraad gevraagd het herziene algoritme te beoordelen op 

aansluiting op de Nederlandse voedingsrichtlijnen en te adviseren over 

eventuele verdere aanpassingen van Nutri-Score. 

Op dit moment is Nutri-Score al te zien op producten in Nederlandse 

winkels. Daar zijn twee redenen voor. Deze producten kunnen  

geïmporteerd zijn uit landen die de Nutri-Score al gebruiken. Daarnaast 

was het in de afgelopen periode in Nederland toegestaan om via pilots de 

invoering van Nutri-Score uit te testen in de praktijk. 

Internationaal overleg over Nutri-Score

Voor overleg over de vernieuwde Nutri-Score is in 2020 COEN opgericht  

(Countries Officially Engaged in Nutri-Score). COEN stelde een stuurgroep in  

met vertegenwoordigers van de ministeries van aangesloten landen. Ook kwam 

er een internationaal wetenschappelijk comité (IWC) met (maximaal twee)  

onafhankelijke wetenschappers uit de deelnemende landen, die zonder last of 

ruggespraak hun kennis inbrengen. De leden van het IWC zijn voor drie jaar 

gekozen. Het IWC rapporteert aan de stuurgroep. Voor Nederland nemen prof.dr. 
ir. J.W.J. Beulens en dr.ir. E.H.M. Temme zitting in het IWC. 

Niet alleen Nederland, maar ook de Europese Commissie heeft de intentie 

uitgesproken een voedselkeuzelogo in te voeren voor de hele Europese 

Unie. Het gaat hierbij om een verplicht logo. Er is nog geen overeen-  

stemming bereikt over de precieze invulling: de keuze zou op de  

Nutri-Score kunnen vallen, maar het kan ook een ander logo worden.  

De komende tijd zal blijken hoe de besluitvorming hierover loopt. 

1.2 Nutri-Score
De Nutri-Score is een logo op de voorkant van de verpakking. Een kleur 

en een letter geven een beoordeling van de voedingskundige  
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samenstelling van het voedingsmiddel: de donkergroene A heeft de meest 

gezonde samenstelling; de rode E de minst gezonde. In verband met de 

leesbaarheid spreekt de commissie in dit advies van ‘gezond’ en ‘minder 

gezond’, alhoewel de Nutri-Score in werkelijkheid geen beoordeling is van 

de gezondheid van een product, maar een oordeel geeft over de 

voedingskundige samenstelling ervan op basis van het energiegehalte en 

de gehaltes aan een aantal voedingstoffen en ingrediënten.  

De onderdelen van het algoritme zijn gekozen op basis van gezondheids-  

effecten van de individuele onderdelen van de score. De score is relatief 

en beoogt consumenten te helpen om producten te vergelijken.  

Een product met een groene Nutri-Score betekent niet automatisch een 

gezonde keuze, omdat daarbij het hele voedingspatroon een rol speelt. 

De commissie gaat in hoofdstuk 2 verder in op de Nutri-Score en hoe dit 

logo zich verhoudt tot de Richtlijnen goede voeding (RGV) en de Schijf 

van Vijf (Sv5). 

De Nutri-Score werkt met een puntentelling. Ongezonde voedingsstoffen 

(suiker, verzadigd vet en zout) en energie/calorieën leveren punten op; 

bevat een voedingsmiddel gezonde voedingsstoffen (voedingsvezel en 

eiwit) of gezonde ingrediënten (groente, fruit en peulvruchten), dan 

worden er punten afgetrokken. Het totaal aantal punten bepaalt de kleur 

en letter die een product krijgt: de Nutri-Score. Hoe meer punten, hoe 

meer de Nutri-Score opschuift van A naar E. Deze werkwijze wordt het 

algoritme van Nutri-Score genoemd. a In het huidige algoritme hebben 

sommige producten een onwenselijke Nutri-Score. Zo kan witbrood 

bijvoorbeeld Nutri-Score A krijgen, net als gesuikerde ontbijtgranen of 

bewerkte groente met veel zout. Sommige gezonde producten zoals 

plantaardige oliën krijgen juist een te lage score. Om die reden is gewerkt 

aan vernieuwing van het algoritme. 

Figuur 1 Het Nutri-Score logo voor Nutri-Score A

Omdat de Nutri-Score en de Nederlandse voedingsrichtlijnen anders tot 

stand komen, zullen ze nooit voor 100% overeenstemmen (zie hoofdstuk 

2). Een andere reden waarom volledige overeenstemming tussen  

Nutri-Score en de Nederlandse richtlijnen niet altijd haalbaar zal zijn, is 

dat de herziene Nutri-Score tot stand komt op basis van de voedings-  

richtlijnen van alle deelnemende landen. Die internationale richtlijnen 

komen op veel punten overeen, maar er zijn ook verschillen. Verder blijft 

a De commissie merkt op dat de term algoritme bij de Nutri-Score wordt gebruikt in de betekenis van ‘een set 
heldere en eenduidige rekenregels’. Binnen het onderzoeksterrein van de kunstmatige intelligentie heeft de term 
een andere connotatie.
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de Nutri-Score een model, dus een vereenvoudiging van de werkelijkheid 

die nooit perfect zal zijn.

1.3 Commissie en werkwijze
De vaste Commissie Voeding van de raad heeft het herziene algoritme 

beoordeeld. Zij zal in dit advies antwoord geven op de volgende vragen. 

• In hoeverre is het herziene algoritme van Nutri-Score verbeterd? 

• In hoeverre sluit de herziene Nutri-Score aan op de Nederlandse 

voedingsrichtlijnen?

• Welke verdere verbeteringen in het algoritme van Nutri-Score zijn in  

de toekomst nog wenselijk?

1.3.1 Herziening algoritme door IWC 
Doel van de herziening van het algoritme door het IWC was optimaliseren 

van de aansluiting van Nutri-Score op de bestaande richtlijnen van de 

deelnemende landen. Daarbij moesten wel een aantal belangrijke 

uitgangspunten van het instrument in acht worden genomen. Zo moest 

het zogenoemde across the board-principe overeind blijven; dit houdt in 

dat voor alle productgroepen zo veel mogelijk hetzelfde algoritme wordt 

gebruikt. Ook mochten er geen voedingsstoffen aan het algoritme worden 

toegevoegd die niet op het etiket van voedingsmiddelen staan en moest 

de berekening worden gedaan op basis van 100 gram of 100 milliliter 

product zoals vermeld op het etiket. Tot slot mocht het uiterlijk van het 

logo niet wijzigen. 

Aan de hand van een inventarisatie van de diverse voedingsrichtlijnen van 

de deelnemende landen heeft het IWC geïnventariseerd op welke  

onderwerpen Nutri-Score aangepast zou moeten worden en welke  

onderwerpen daarbij prioriteit hadden. Dit betrof de volgende punten: 

• Vetten en oliën 

• Vis en zeevoedsel

• Volkorenproducten 

• Toekenning van punten voor zout

• Toekenning van punten voor suiker

• Zuivel 

• Dranken 

Het IWC heeft op basis van die prioritering voor een aantal  

productgroepen de huidige stand van de wetenschap in kaart gebracht.6 

Daarna heeft het comité aan de hand van modellering en berekeningen 

gewerkt aan aanpassing van het algoritme, zodat over het geheel 

genomen de optimale uitkomst wordt verkregen. Op 29 juli 2022 is het 

rapport met het voorstel van het IWC gepubliceerd.5 Overigens maken 

dranken (inclusief zuiveldranken) nog geen onderdeel uit van de  

aanpassing; een voorstel voor dat onderwerp wordt later dit jaar verwacht. 

De COEN-landen hebben aangegeven het aangepaste algoritme (hierna 

het herziene algoritme genoemd) niet te implementeren voordat ook het 

algoritme voor dranken is aangepast.
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Werkwijze commissie
De commissie heeft voor de vergelijking van het herziene algoritme met 

de RGV en de Sv5 een werkgroep ingesteld, bestaand uit een aantal 

leden van de commissie. De twee Nederlandse leden van het IWC namen 

als structureel geraadpleegd deskundige deel aan deze werkgroep en 

zaten ook in die hoedanigheid in de commissie. Op die manier kon de 

commissie hun kennis benutten, zonder dat zij deelnamen aan de  

besluitvorming over het advies. De samenstelling van de commissie en de 

werkgroep is te vinden achterin dit advies. Op basis van de bevindingen 

van de werkgroep heeft de commissie haar advies geformuleerd.  

Het advies is getoetst door de beraadsgroep van de Gezondheidsraad. 

Het RIVM heeft in afstemming met de werkgroep de Nutri-Scores  

berekend volgens zowel het huidige als het herziene algoritme voor 

producten in de Nederlandse supermarkten en die vergeleken met de 

RGV en de Sv5. Hierbij is gebruikgemaakt van gegevens uit verschillende 

databanken (zie kader). Bij de beoordeling van de vergelijking tussen de 

Nutri-Scores en de Nederlandse voedingsrichtlijnen heeft de commissie 

de groene scores (A en B) samengenomen, net als de gele, oranje en 

rode scores (C, D en E, hierna rode scores genoemd). Omdat de Sv5 een 

dichotome systematiek heeft was een tweedeling nodig. De door de 

commissie gekozen tweedeling stelt het consumentenperspectief op 

‘gezonde’ Nutri-Scores centraal. De commissie hanteert dus als  

uitgangspunt dat een groene score moet betekenen dat het product een 

gezonde samenstelling moet hebben. 

Gebruik van LEDA en NEVO

De Levensmiddelendatabank (LEDA)7 bevat gegevens op merkniveau over 

producten die op een bepaald moment op de Nederlandse markt zijn op basis 

van gegevens van deelnemende supermarkten (dit betreft zo’n 75% van het 

totale aanbod). Voor dit advies zijn de gegevens uit 2020 gebruikt. Van sommige 

voedingsmiddelen zijn meer varianten op de markt (onder verschillende merken 

of in verschillende verpakkingshoeveelheden). Iedere variant zit als afzonderlijk 

product in deze dataset. Het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO) is een 

zogenoemde generieke dataset waarin is gerekend met gemiddelde samen-  

stellingen van vergelijkbare producten (dus voor alle merken samen) en deze 

bevat vrijwel geen gegevens op merkniveau. Wel kan NEVO soms onderscheid 

maken tussen typen producten waar de LEDA dit niet kan. Zo is NEVO geraad-

pleegd om nader te kijken naar typen noten en oliën, omdat dit met de LEDA te 

bewerkelijk was. De commissie merkt hierbij op dat beide datasets geen  

informatie geven over welke producten de consument in de supermarkt in het 

schap ziet staan. Of een product wel of niet in het assortiment is opgenomen 

evenals de volumes en de positionering van producten worden door de  

supermarkt bepaald. Ook geven deze datasets geen informatie over de mate 

waarin de producten worden gegeten; daarover heeft de commissie zich een 

indruk gevormd op basis van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling.

Als eerste stap in de beoordeling van de aansluiting van de Nutri-Score bij 

de RGV of de Sv5 heeft de commissie alle voedingsmiddelen ingedeeld in 
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productgroepen. Voor iedere productgroep waarop een voedingsrichtlijn 

(RGV) van toepassing is, is de procentuele verdeling van Nutri-Scores 

berekend om te bezien in hoeverre de scores consistent zijn met de RGV. 

Krijgt een product een Nutri-Score A of B, terwijl de aanbeveling is om de 

consumptie van dat product zo veel mogelijk te beperken, dan is sprake 

van een discrepantie. Andersom geldt dat er een discrepantie is als 

producten die juist wel worden aanbevolen een C, D of E krijgen. Bij de 

vergelijking van de Nutri-Score met de Sv5 geldt dat er sprake is van een 

discrepantie bij producten die Nutri-Score A of B krijgen maar die buiten 

de Sv5 vallen evenals voor producten die een C, D of E scoren maar wel 

in de Sv5 staan. Het is van belang discrepanties zo veel mogelijk te 

beperken, om te voorkomen dat de consument ten onrechte denkt een 

gezondere keuze te maken en om verwarring bij de consument te  

voorkomen. De analyses zijn uitgevoerd door het RIVM, omdat het RIVM 

toegang heeft tot de LEDA en de Gezondheidsraad niet. De commissie 

had voor dit advies beschikking over de LEDA-uitkomsten per product-

groep, niet per product. 

De (voorlopige) kwalificatie over het overeenkomen van de Nutri-Score 

met de RGV of de Sv5 is ‘goed’ bij een overeenstemming van meer dan 

80%, ‘redelijk’ als de overeenstemming tussen de 60 en 80% lag, en ‘niet 

goed’ als de overeenstemming lager was dan 60%. Discrepanties tussen 

Nutri-Score en de RGV en/of de Sv5 zijn soms te verklaren uit de  

systematiek van het logo en de richtlijnen (zie verder hoofdstuk 2) en 

soms spelen ook onvolkomenheden in de dataset een rol. 

Niet alle discrepanties zijn per definitie een probleem. In sommige 

gevallen vindt de commissie dat de Nutri-Score, ondanks de discrepantie 

met de Sv5, voor de consument juist nuttige aanvullende informatie biedt. 

Daarom heeft de commissie als tweede stap per productgroep gekeken of 

er aanvullende argumenten waren om de kwalificatie van de Nutri-Score 

op basis van de mate van overeenstemming met de RGV en Sv5 (stap 1) 

bij te stellen. Zo vindt de commissie het bijvoorbeeld goed dat gedroogd 

fruit, dat wel in de Sv5 staat, een oranje of rode Nutri-Score krijgt, omdat 

gedroogd fruit een hoog suikergehalte heeft en er voldoende ander fruit is 

met een groene score. Bij sommige productgroepen maken RGV en Sv5 

geen onderscheid tussen varianten met een meer of minder gunstige 

samenstelling, maar vindt de commissie het nuttig voor de consument dat 

Nutri-Score dat wel doet, bijvoorbeeld bij vis. 

Waar de commissie bij de beoordeling verder op heeft gelet is welke 

ruimte het algoritme biedt voor gewenste of juist ongewenste  

veranderingen in productsamenstelling zonder dat de Nutri-Score van dat 

product verandert. Zo vindt zij dat er bij magere kwark, die veelal score A 

of B krijgt, relatief veel (ongewenste) ruimte is voor de toevoeging van 

suiker. Verder heeft de commissie soms ook meewogen wat het belang is 

van de productgroep voor de inname van bepaalde voedingsstoffen in 
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Nederland of op hoeveel LEDA-producten de beoordeling van een 

productgroep gebaseerd is. 

Een beknopt overzicht van de geïnventariseerde aansluiting tussen  

Nutri-Score en de Nederlandse voedingsrichtlijnen, inclusief de  

kwalificaties die de commissie daaraan geeft, is te vinden in het achter-

gronddocument bij dit advies. 

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaat de commissie nader in op de methodiek achter het 

algoritme van Nutri-Score en de methodiek van de RGV en de Sv5.  

Ook beschrijft dit hoofdstuk in het kort welke aanpassingen zijn gedaan  

in het algoritme. In hoofstuk 3 bespreekt de commissie de mate van  

overeenstemming van de Nutri-Scores met de RGV en de Sv5 en  

eventuele aanvullende overwegingen. In hoofdstuk 4 formuleert de 

commissie tot slot aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van 

Nutri-Score en voor de introductie van een voedselkeuzelogo in  

Nederland. 
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02 Nutri-Score
De Nutri-Score is een zogeheten voedselkeuzelogo, dat beoogt de  

consument te helpen gezondere voedselkeuzes te maken en fabrikanten 

aan te zetten tot productverbetering. Nutri-Score geeft een oordeel over 

de voedingskundige samenstelling van individuele producten en komt niet 

in de plaats van de Nederlandse voedingsrichtlijnen maar kan hierop een 

aanvulling vormen. Het algoritme is in 2022 op een aantal punten  

gewijzigd om beter aan te sluiten op de voedingsrichtlijnen van de landen 

die invoering overwegen. 

2.1 Logo en algoritme van Nutri-Score
De Nutri-Score heeft twee doelen: 1) het informeren van de consument,  

2) het stimuleren van productverbetering door fabrikanten. De Nutri-Score 

geeft een oordeel over de samenstelling van een voedingsmiddel op basis 

van het energiegehalte, een aantal voedingsstoffen, en het aandeel 

groente, fruit en peulvruchten. Daarmee valt het logo onder de Europese 

wetgeving over voedingsclaims (EU Verordening 1924/2006). Nutri-Score 

beoordeelt een selectie van voedingsstoffen die een belangrijke rol spelen 

in de volksgezondheid. Die selectie sluit grotendeels aan bij een recent 

advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA waarin  

energiegehalte, verzadigd vet, vezel, zout en suiker (vrije suiker/ 

toegevoegd suiker) zijn geprioriteerd als elementen voor een voedsel-  

keuzelogo.8 Andere elementen die een rol spelen bij gezonde voeding, 

zoals gehaltes van vitamines en mineralen, en de aanwezigheid van 

stoffen met een bewezen ongunstig effect blijven dus bij Nutri-Score 

buiten beschouwing. Daardoor kan bijvoorbeeld (suikervrije) drop met het 

bloeddrukverhogende glycyrrhizinezuur een gunstige Nutri-Score krijgen. 

Ook duurzaamheid vormt geen onderdeel van het logo. 

De Nutri-Score visualiseert in principe de getalsmatige vermelding van 

een aantal voedingsstoffen en ingrediënten op de verpakking van een 

voedingsmiddel en geeft daarover een totaaloordeel. De Europese Wet 

voedselinformatie (Verordening 1169/2011) geeft regels voor etikettering 

van voedingsmiddelen. Zo moet bijvoorbeeld op het etiket vermeld staan 

wat de nutriëntensamenstelling is van 100 gram of 100 ml product.  

Soms geeft een etiket ook aan wat de samenstelling is van een portie, 

maar dat is niet verplicht. De Nutri-Score rekent dan ook niet met porties 

maar met 100 gram of 100 ml. Daarnaast rekent Nutri-Score ook met 

voedingsvezel en met het aandeel groente/fruit/peulvruchten in een 

product. Omdat deze informatie vaak niet op het etiket vermeld staat, is 

de berekening van de score niet helemaal transparant voor de consument 

en toezichthouder. Nutri-Score rekent met de nutriëntendeclaratie voor het 

product zoals vermeld op het etiket en dat is meestal zoals gekocht. Een 

voorbeeld: pasta en rijst worden vaak ongekookt (in droge vorm) verkocht, 

en de Nutri-Score wordt dan ook berekend op basis van het ongekookte 

product. Als voor een product een bereidingsvoorschrift wordt gegeven op 

de verpakking van het product, zoals bijvoorbeeld bij gedroogde soep, 
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waaraan een vaste hoeveelheid water moet worden toegevoegd, dan 

wordt er gerekend met het product zoals bereid.

Het huidige en herziene algoritme beoordelen ook het eiwitgehalte.  

Eiwit is vooral in het algoritme opgenomen als indirecte graadmeter voor 

de gehaltes aan met name ijzer (bij vlees), calcium (bij zuivel) en  

visvetzuren (bij vette vis).9 De vermelding van deze ingrediënten op het 

etiket is niet verplicht. De voorloper van de Nutri-Score, bevatte wel 

calcium, ijzer en n-3-vetzuren, maar de aanpassing werd doorgevoerd om 

het algoritme te vereenvoudigen, en vanwege bedenkingen over verrijking 

van voedingsmiddelen.9 

Op het etiket van een product staat de hoeveelheid groente, fruit en  

peulvruchten (per 100 gram of 100 ml) doorgaans niet vermeld. Voor de 

analyses voor dit advies heeft de commissie daarom een aanname 

gedaan voor deze gehaltes voor producten waar groente, fruit of  

peulvruchten in voorkomen. Het is denkbaar dat deze aannames niet 

overal optimaal zijn. Bovendien zullen deze hoeveelheden in werkelijkheid 

vaak verschillen tussen de producten binnen de groep. De fabrikant kent 

de productspecifieke gehaltes uiteraard wel en dient deze ook te 

gebruiken om de Nutri-Score te berekenen. Hierdoor kan er enige  

discrepantie zijn tussen de Nutri-Scores in de winkels en de Nutri-Scores 

die voor de analyses van dit advies zijn gebruikt.

Producten met en zonder Nutri-Score

De verplichte voedingswaardevermelding geldt alleen voor voorverpakte  

levensmiddelen. Onverpakte voedingsmiddelen, zonder nutriëntendeclaratie, 

hebben daarom doorgaans geen Nutri-Score. Op een aantal productgroepen  

(die ook voorverpakt kunnen zijn) is de Europese Wet voedselinformatie niet van 

toepassing, en deze producten hebben dan ook geen Nutri-Score. Dit is het geval 

voor koffie, thee, eieren, alcoholische dranken of de alcoholvrije variant daarvan, 

kruiden, zout, en voedingssupplementen. 

Nutri-Score gebruikt zo veel mogelijk hetzelfde algoritme voor de product-

groepen (across-the-board algoritme). Voor enkele voedingsgroepen 

gelden aanpassingen: 1) vetten, oliën en noten, 2) kaas, 3) rood vlees en 

4) dranken (deze laatste groep komt niet in dit advies aan bod). Gebruik 

van het logo is vrijwillig en gratis. Wel moet een bedrijf zich registreren. 

Als een bedrijf het logo voert, dan moet het logo op alle producten van 

hetzelfde merk staan. Een bedrijf dat meerdere merken heeft, hoeft het 

logo niet op alle merken te voeren.10

2.2 Nutri-Score, Richtlijnen goede voeding en  
Schijf van Vijf

Er zijn in Nederland twee onafhankelijke overheidsorganisaties die zich 

bezighouden met advisering over gezonde voeding. 

• De Gezondheidsraad heeft als vaste taak het uitbrengen van de 

Richtlijnen goede voeding (voedingsmiddeleninnames ter preventie van 

chronische ziekten)11 en adviezen over de voedingsnormen 
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(nutriëntinnames voor optimaal functioneren).12-15 De adviezen van de 

Gezondheidsraad baseren zich op de stand van wetenschap. 

• Het Voedingscentrum richt zich op de voedingsvoorlichting aan de 

consument. Het Voedingscentrum informeert de consument over een 

gezond, veilig en duurzaam voedingspatroon (www.voedingscentrum.

nl). Hierbij wordt de wetenschappelijke stand van zaken rondom 

voeding (dus zowel de RGV als de voedingsnormen) vertaald naar 

praktische adviezen voor de consument in de Sv5 en diverse apps 

(zoals Mijn Eetmeter en de KiesIkGezond-app).16

De RGV beogen aanbevelingen te geven voor een voedingspatroon dat 

de kans op chronische ziekten vermindert. De aanbevelingen zijn  

geformuleerd op het niveau van productgroepen (groente, fruit, vlees, vis, 

granen, zuivel et cetera). De richtlijnen geven aan of deze productgroepen 

wel of niet in een gezond voedingspatroon thuishoren en waar mogelijk 

ook hoeveel ervan geconsumeerd moet worden om het optimale gezond-

heidseffect te realiseren. Daarnaast is er ook een aanbeveling over het 

voedingspatroon en over de zoutinname via het gehele  

voedingspatroon.

De Sv5 beschrijft enerzijds hoe een volwaardig voedingspatroon eruit kan 

zien (welke productgroepen in welke hoeveelheden) en anderzijds welke 

specifieke producten al dan niet in dat patroon passen. De Sv5 baseert 

zich op zowel de RGV als de voedingsnormen, want een volwaardig 

voedingspatroon voldoet aan beide. De Sv5 wil zo goed mogelijk 

aansluiten bij de gebruikelijke voeding van verschillende doelgroepen, 

omdat de consument alleen kan opschuiven naar een gezonder  

voedingspatroon als hij zich herkent in de concrete (combinatie van) 

voedingsmiddelen. Daarom wordt bij het opstellen ervan rekening 

gehouden met de in Nederland gebruikelijke voedingspatronen zoals 

vastgesteld met de Voedselconsumptiepeilingen (VCP), Turkse,  

Marokkaanse en Surinaamse voedingspatronen en bijvoorbeeld een 

voedingspatroon zonder vlees. 

Een voedselkeuzelogo zoals Nutri-Score geeft informatie over een  

specifiek voedingsmiddel en helpt dus om producten met elkaar te  

vergelijken. Een dergelijk logo geeft geen informatie over de samen-  

stelling van een gezond voedingspatroon. Iemand die alleen producten 

met Nutri-Score A eet, kan alsnog een te eenzijdig voedingspatroon 

hebben of alsnog te veel eten. Zo kan diegene bepaalde voedings-  

richtlijnen niet halen (bijvoorbeeld te weinig groenten eten), te weinig 

binnenkrijgen van bepaalde voedingsstoffen (zoals eiwitten, vitamines  

en mineralen) of meer energie innemen dan nodig. Het logo is dan ook 

bedoeld als aanvulling op de RGV en de Sv5. 
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2.3 Verschillen in totstandkoming Nutri-Score en  
Schijf van Vijf

De Sv5 en de Nutri-Score hebben als overeenkomst dat ze beide  

individuele voedingsmiddelen beoordelen.17 De manier waarop die  

beoordeling totstandkomt en het oogmerk waarmee dat gebeurt 

verschillen echter aanzienlijk (zie figuur 2). Het belangrijkste verschil is dat 

een product aan alle criteria moet voldoen om in de Sv5 te passen, terwijl 

bij de vaststelling van de Nutri-Score ongezonde aspecten ‘uitgeruild’ 

kunnen worden tegen gezonde aspecten. Zo kan een product met een 

hoger zoutgehalte (ongezond) in combinatie met bijvoorbeeld een hoog 

gehalte aan vezel of groente en fruit (gezond) toch een gunstige  

Nutri-Score krijgen, terwijl het vanwege het hoge zoutgehalte of omdat  

het toegevoegd zout betreft direct buiten de Sv5 valt. Bovendien is de Sv5 

dichotoom (een product past erin of niet) en de Nutri-Score gradueel 

(score A tot en met E). Een ander verschil is dat de Nutri-Score is  

ontwikkeld voor verpakte artikelen (de Nutri-Score is een vertaling van de 

voedingswaarde-informatie op het etiket), terwijl de Sv5 ook van  

toepassing is op onverpakte voedingsmiddelen. De elementen die in de 

weging worden beoordeeld zijn deels hetzelfde: eiwit, energie, suiker, 

zout, verzadigd vet en vezel. Nutri-Score neemt daarnaast ook het gehalte 

groente/fruit/peulvruchten in een product mee, waar de Sv5 diverse  

nutriënten meeneemt (met het oog op de voedingsnormen). Een verschil 

is verder dat de Sv5 werkt met criteria die specifiek zijn voor een  

productgroep, zodat rekening gehouden kan worden met de rol van het 

product in het voedingspatroon, waar Nutri-Score zo veel mogelijk 

dezelfde criteria toepast op alle productgroepen. Hierdoor maakt  

Nutri-Score in principe niet alleen vergelijkingen binnen productgroepen, 

maar ook tussen productgroepen mogelijk (al benadrukt de organisatie 

van Nutri-Score dat het logo vooral bedoeld is voor vergelijking binnen 

productgroepen).4 Uitzonderingen op deze hoofdregel maakt Nutri-Score 

bij enkele productgroepen waarvoor het hoofdalgoritme niet goed genoeg 

werkt, namelijk bij kaas, bij oliën, vetten, noten en zaden en bij rood vlees. 

Het algoritme voor dranken is nog niet aangepast, maar zal eveneens 

afwijken van het hoofdalgoritme. Tot slot rekent Nutri-Score, zoals gezegd, 

altijd met 100 gram of 100 ml product, omdat de samenstelling van 

voedingsmiddelen volgens de Europese wetgeving in deze eenheden 

vermeld moet zijn. 
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Figuur 2 Systematiek en doelstellingen van de Schijf van Vijf en de Nutri-Score 

A B C D EA B C D E
A B C D E

A B C D E
A B C D EA B C D E

Nutri-Score

A B C D E

Systematiek en doelstellingen Schijf van Vijf en Nutri-Score verschillen

De Schijf van Vijf maakt onderscheid tussen gezonde en minder gezonde  
voedingsmiddelengroepen en is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding uit 2015. 

Figuur bewerkt op basis van de factsheet Voedselkeuzelogo’s onder de loep 
van het RIVM (2019).17

Voedingsmiddelen ingedeeld volgens de Richtlijnen Goede Voeding 2015

Gezondere voedingsmiddelen 
zoals groente, fruit, zuivel, volkoren  
graanproducten, wit vlees, vis, noten,  
peulvruchten, smeer- en bereidingsvetten, 
water, koffie, thee

Criteria per productgroep voor: 
verzadigd vet, transvet, suiker, zout, 
vezel

Voldoet 
helemaal

Binnen de Schijf van Vijf

Voldoet niet 
helemaal

Buiten de Schijf van Vijf

Ongezondere voedingsmiddelen 
zoals bewerkt vlees, suikerhoudende 
dranken, witte graanproducten, sauzen, 
zoete en hartige snacks

Voldoet 
niet

Nutri-Score maakt gebruik van voedingsprofielen. Het geeft een totaal oordeel weer voor het 
voedingsmiddel. Dit gebeurt op basis van het verschil tussen ’ongunstige’ en ‘gunstige’ 
componenten (optelpunten en aftrekpunten). De totaalscore wordt weergegeven op een  
schaal door middel van een letter (A t/m E) en een bijpassende kleur.

Alle voedingsmiddelen beoordeeld volgens een algoritme 

Alle voedingsmiddelen 
 (behalve de hiernaast genoemde)

Vetten, oliën, noten en zaden
(inclusief kokos en pinda)

Optelpunten 
voor energie, suiker,  
verzadigd vet, zout

Aftrekpunten 
voor groente, fruit en peulvruchten, 

vezel, eiwit

Totaalscore

Gezondere samenstelling Ongezondere samenstelling

Met Nutri-Score kun je producten vergelijken en zo een gezondere keuze maken
(bijvoorbeeld: welke broodsoort of welke pizza heeft een gezondere samenstelling?)
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2.4 Aanpassingen in het algoritme
Ten opzichte van de huidige opzet is het herziene algoritme van  

Nutri-Score op een flink aantal punten gewijzigd. Het betreft zowel 

aanpassingen in de gevolgde route binnen het algoritme en de  

uitzonderingen daarbij, als aanpassing van de afkapwaarden (punten-

aantal dat score A tot en met E bepaalt) en het aantal punten dat per 

onderdeel behaald kan worden. Ook is de zogenoemde groente- en  

fruitcomponent aangepast en is de mogelijkheid om eiwitpunten te mogen 

aftrekken begrensd bij rood vlees (zie kader en achtergronddocument). 

Figuur 3 toont het herziene algoritme. Uiteindelijk worden de optelpunten 

en de aftrekpunten met elkaar verrekend. De totale range van punten 

loopt van -17 tot +55 punten. Hierbij is relevant dat de aftrekpunten van 

eiwit alleen meegeteld mogen worden als het aantal optelpunten minder 

dan 11 is. Het is dus slechts beperkt mogelijk om door middel van (het 

toevoegen van) eiwit een betere score te behalen. De enige uitzondering 

hierop is kaas, waar het eiwitgehalte altijd meetelt. Voor de categorie 

vetten, oliën, zaden en noten is deze grens verschoven van 11 naar 7. 

Deze verschuiving is gerelateerd aan de verandering van de energie-  

component voor deze producten. De wijzigingen hebben tot gevolg dat 

over het geheel genomen het gehalte aan suiker en zout strenger wordt 

afgerekend: met het herziene algoritme levert minder zout en suiker al 

optelpunten op. Dat sluit aan bij de (internationale) richtlijnen die 

consumptie van te veel suiker, zout, suikerrijke en zoute producten 

afraden.8,11,18,19 Verder worden vetten, oliën, zaden en noten minder streng 

afgerekend op hun doorgaans hoge energiedichtheid en juist strikter op 

het aandeel van verzadigde vetzuren. Dit is in lijn met de richtlijn om 

verzadigde vetzuren zo veel mogelijk te vervangen door onverzadigde 

vetzuren.11 Dat in het herziene algoritme meer vezel nodig is om  

aftrekpunten voor vezel te krijgen correspondeert met de wens om de 

consumptie van volkoren producten te stimuleren. Tot slot sluit de  

aanpassing van de aftrek van eiwitpunten voor rood vlees aan bij de  

richtlijn om niet te veel rood vlees te eten. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

• Noten zijn overgeheveld van het hoofdalgoritme naar het aparte algoritme voor 

vetten en oliën, nu algoritme voor vetten, oliën, zaden en noten geheten. 

• In het algoritme voor vetten, oliën en noten wordt alleen de energie uit  

verzadigd vet meegeteld bij de energiecomponent.

• Het totale aantal optelpunten voor suiker is verhoogd van 10 naar 15 en voor 

zout van 10 naar 20.

• Het maximaal te behalen aantal aftrekpunten voor eiwit is verhoogd van 5 naar 

7 punten.

• De groente- en fruitcomponent is minder uitgebreid geworden en omvat alleen 

nog groente, fruit en peulvruchten. Nieuw is dat ook oliën van deze producten 

punten kunnen krijgen, zoals olijfolie, avocado-olie en sojaolie. 

• Rood vlees kan maximaal 2 van de 7 punten halen voor eiwit. 

• Tot slot zijn de grenswaarden voor de toekenning van de score A tot en met E 

aangepast. 
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Figuur 3 Het herziene algoritme van de Nutri-Score 
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03 beoordeling van het algoritme
Het herziene algoritme van Nutri-Score betekent een verbetering ten 

opzichte van het huidige. Nutri-Score laat vooral goed zien welke 

producten minder gezond zijn (rode score). Ook toont het logo daarbinnen 

de variatie in de mate van ongezonde samenstelling (C, D en E). Bij de 

productgroepen die een groene score krijgen is de aansluiting tussen 

Nutri-Score en de Nederlandse richtlijnen vaak wel, maar niet altijd goed. 

Zo kunnen producten met een groene score nog ongewenst veel zout of 

suiker bevatten of weinig vezel. Daardoor heeft een product met een 

groene score niet altijd een gezonde samenstelling.

3.1 Verbeteringen in het algoritme
De commissie stelt vast dat het herziene algoritme een verbetering  

betekent ten opzichte van het huidige. De Nutri-Scores van alle product-

groepen die het IWC heeft geprioriteerd, verschuiven in de gewenste 

richting. Bij de productgroepen die niet door het IWC geprioriteerd zijn, 

blijft de Nutri-Score ongewijzigd of verschuift deze doorgaans ook in de 

gewenste richting. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de score 

voor een deel van de producten nog niet optimaal is en ruimte laat voor 

verdere verbetering.

3.2 Aansluiting op de Richtlijnen goede voeding en  
Schijf van Vijf

De Nutri-Scores zijn vergeleken met zowel de RGV als de Sv5.  

De commissie benoemt in deze paragraaf (vooral) de vergelijkingen  

die het meest relevant zijn – dat kan de ene keer de vergelijking met de 

RGV zijn en de andere keer met de Sv5. Zie voor een uitgebreidere  

beschrijving van werkwijze en resultaten het achtergronddocument. 

Bij productgroepen zoals sauzen, koek, gebak, snoep, chocolade, chips, 

zoutjes, diverse snacks en verschillende soorten broodbeleg, sluiten de 

Nutri-Scores met het herziene algoritme goed aan bij de Sv5: 95-100% 

van de producten in deze groepen heeft een rode score (C, D of E) en 

nagenoeg al deze producten vallen buiten de Schijf van Vijf. Bij de 

producten die buiten de Sv5 vallen helpt de Nutri-Score om bij producten 

met een ongunstige samenstelling onderscheid te maken tussen de meer 

en minder ongunstige (ter illustratie zie kader). Suikervrije drop is een 

aandachtspunt: dit kan een groene Nutri-Score krijgen, maar vanwege de 

bloeddrukverhogende eigenschappen van drop is dat ongewenst. 
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Nutri-Score helpt minder ongezonde samenstelling te kiezen door C, D en E 

Bij ongezondere productgroepen helpt Nutri-Score om de variant met de minst 

ongunstige samenstelling te kiezen. Koek en gebak horen bijvoorbeeld niet bij de 

basisproducten en staan niet in de Sv5. De Nutri-Score laat zien dat ze wel 

verschillen in samenstelling. Mueslirepen, eierkoeken, taart en gebak variëren 

bijvoorbeeld tussen Nutri-Score C, D en E. Grote koeken (zoals gevulde koek en 

stroopwafel) en kleinere koekjes (zoals speculaas en lange vinger) krijgen vooral 

Nutri-Score E en in mindere mate ook D. 

Iets vergelijkbaars geldt bij chips, zoutjes en borrelhapjes. Zo differentieert  

Nutri-Score binnen soorten popcorn: dit product is verkrijgbaar met Nutri-Scores 

die variëren tussen A en E. Dit geldt ook voor chips en gezouten noten die  

Nutri-Scores C, D of E krijgen. Ook laat Nutri-Score zien hoe de snacks zich tot 

elkaar verhouden: waar popcorn, zoute noten en chips verkrijgbaar zijn met 

diverse scores, zijn zoute koekjes, kaaskoekjes, pepsels en fritessticks bijna 

allemaal minder gezond: deze krijgen meestal Nutri-Score E. 

Bij de basisproducten is de aansluiting tussen Nutri-Score en de  

Nederlandse voedingsrichtlijnen niet altijd goed. Het gaat hierbij om de 

producten waarvan de RGV aanbevelen om ze regelmatig te eten: fruit, 

groenten, peulvruchten, noten, volkoren granen en graanproducten, vis, 

zachte vetten en oliën, zuivel. Bij deze producten levert de Nutri-Score 

vaak wel, maar niet altijd de gewenste differentiatie tussen producten op. 

De commissie signaleert zes belangrijke aandachtspunten. Voor het 

oordeel over de andere productgroepen (waar deels ook nog verbetering 

mogelijk is) verwijst de commissie naar het achtergronddocument. 

3.2.1 Zout
Juist bij de gezondere producten laat Nutri-Score relatief veel ruimte voor 

ongezonde toevoegingen. Die ruimte ontstaat door de aftrekpunten voor 

het gehalte groenten, fruit en peulvruchten, het vezelgehalte en het  

eiwitgehalte. Producten die deze aftrekpunten krijgen, kunnen meer  

optelpunten voor zout, suiker of verzadigd vet hebben voordat ze  

Nutri-Score A en B verliezen. Zout is een serieus aandachtspunt, omdat 

de gemiddelde zoutinname in Nederland te hoog is. De RGV-richtlijn 

(beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag) betreft 

de zoutinname via het gehele voedingspatroon en is daardoor niet direct 

te vertalen naar specifieke producten. Dat compliceert de beoordeling van 

de aansluiting tussen Nutri-Score en de zoutrichtlijn. 

Om te beoordelen of de Nutri-Score aansluit bij de zoutrichtlijn heeft de 

commissie een inschatting gemaakt van de inname van zout in de 

voeding, op basis van een voorbeeld van een ontbijt, lunch en  

avondmaaltijd (figuur 4). Hierbij moet worden aangemerkt dat een 

compleet voedingspatroon meer voedingsmiddelen bevat dan de gekozen 

combinatie van producten, en daardoor in een hogere zoutinname kan 

resulteren. Gerekend is met de gebruikelijke consumptiehoeveelheden en 

met de mediane zoutgehaltes (P50). De tabel illustreert hoe ook een 

voeding bestaande uit producten met Nutri-Score B al kan resulteren in 

een te hoge zoutinname. Hoewel groenteconserven gemiddeld genomen 

veel minder gegeten worden dan verse groente, blijkt uit de tabel dat 
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groenteconserven op individueel niveau een grote bijdrage kunnen 

leveren aan de totale zoutinname op een dag. Overigens krijgt het  

merendeel van de groenteconserven Nutri-Score A. Met het gebruik van 

deze producten zal minder snel een te hoge zoutinname worden bereikt. 

Figuur 4 Zoutgehaltes van een selectie voedingsmiddelen

Binnen iedere Nutri-Score varieert het zoutgehalte tussen de  

verschillende producten van de betreffende productcategorie. In de tabel 

is gerekend met de mediane zoutgehaltes per Nutri-Score (P50).  

De berekeningen zijn ook uitgevoerd op basis van de hogere zoutgehaltes 

die bij iedere Nutri-Score worden gevonden (P90 en P95 in plaats van 

P50); zie hiervoor het achtergronddocument. Daaruit blijkt dat de  

zoutinname bij 200 gram groenteconserven met Nutri-Score A kan 

oplopen tot 1,7 gram per dag (of hoger). Het zoutgehalte in de huidige 

groenteconserven met Nutri-Score A ligt dus meestal aanzienlijk lager  

dan bij die Nutri-Score mogelijk is. De commissie constateert daarom dat 

de Nutri-Score bij groenteconserven veel ruimte biedt voor (bijvoorbeeld) 

toegevoegd zout zonder dat dit consequenties heeft voor de score.  

Hierdoor zal dit logo weinig of geen aansporing vormen tot product-  

verbetering op dit vlak. Dit geldt ook voor diverse andere producten,  

waaronder peulvruchten in blik, glas of zak. 

3.2.2 Graanproducten
Als belangrijke beperking van het herziene algoritme noemt het  

internationaal wetenschappelijk comité de geringe differentiatie tussen 

witte en volkoren pasta en rijst in het vezelgehalte.5 Hoewel volkorenpasta 

en zilvervliesrijst worden geadviseerd in zes van de zeven COEN-landen, 

leidt het algoritme tot een even gunstige Nutri-Score (A of B) voor de witte 

varianten als de volkorenvarianten. Het comité heeft op verschilllende 

manieren naar een oplossing gezocht, maar deze niet gevonden.  
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Een belangrijke beperking was dat niet alle landen definities hebben voor 

wat volkoren is en voor zover die er zijn voor volkorenbrood deze niet met 

elkaar overeenstemmen. Zo bevat volkorenbrood in in Duitsland 90% 

volkoren, terwijl dit in Nederland, België en Spanje 100% is. Voor andere 

graanproducten dan brood zijn er nog minder grenswaarden afgesproken. 

Hierdoor was het niet mogelijk een uitzonderingspositie voor volkoren-  

producten te creëren.

De commissie beaamt de conclusie van het IWC ten aanzien van de 

matige differentiatie naar vezelgehalte tussen witte en volkoren varianten 

van pasta en rijst. Ook in Nederland worden volkoren graanproducten 

aanbevolen en zou de commissie graag zien dat de volkoren varianten 

een betere Nutri-Score krijgen dan de geraffineerde. Voor brood  

constateert de commissie dat het herziene algoritme wel een goede  

differentiatie oplevert. Dit komt vooral doordat verschillen in vezelgehaltes 

tussen soorten brood veel groter zijn dan tussen soorten rijst en pasta. 

Brood krijgt verder nog optelpunten voor zout; dit is bij (onbereide) rijst en 

pasta niet het geval. De Nutri-Scores voor brood sluiten goed aan bij de 

Sv5. Zo krijgt volkorenbrood hoofdzakelijk Nutri-Score A en daarnaast  

ook B, maar nauwelijks C, D of E. Witbrood krijgt juist hoofdzakelijk  

Nutri-Score C. 

3.2.3 Suiker in fruitconserven en zuivel
De RGV maken geen onderscheid tussen soorten fruit, omdat het  

onderzoek waarop de richtlijn is gebaseerd betrekking heeft op alle fruit 

(vers, conserven en gedroogd, maar met name vers fruit). De Sv5  

differentieert wel tussen vers fruit en fruit met toegevoegd suiker.  

De redenering hierachter is dat extra suiker in fruit onnodig is en er 

voldoende keuze is in fruit zonder toegevoegd suiker. Op dit punt is de 

Nutri-Score niet consistent met de Schijf van Vijf, want niet alleen vers 

fruit en fruitconserven op eigen sap (zonder toegevoegd suiker), maar ook 

bijna alle fruitconserven op siroop (met toegevoegd suiker) krijgen  

Nutri-Score A. Dat de Nutri-Score bij fruit geen inzicht geeft in de hoeveel-

heid toegevoegd suiker ten opzichte van suiker dat van nature aanwezig 

is, komt doordat alleen totaalsuiker verplicht vermeld moet worden op het 

etiket. De Wereldgezondheidsorganisatie en de EFSA18,19 adviseren 

echter om de hoeveelheid vrije of toegevoegde suikers (zo veel mogelijk) 

te beperken. Vrije suikers zijn alle toegevoegde suikers plus de suikers 

die van nature aanwezig zijn in honing, siropen, vruchtensappen en  

vruchtenconcentraat.

De commissie constateert dat de Nutri-Score bij fruitconserven relatief 

veel ruimte biedt voor toegevoegd suiker. Net als vers fruit krijgen ook 

fruitconserven 5 aftrekpunten voor de component fruit, groenten en  

peulvruchten. Fruit komt daardoor in aanmerking voor Nutri-Score A of B 

bij gehaltes totaalsuiker tot respectievelijk 20 en 27 gram per 100 gram. 
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Als het fruit ook vezelpunten krijgt, zijn bij Nutri-Scores A en B nog hogere 

suikergehaltes mogelijk. Met name bij fruitsoorten met een relatief laag 

natuurlijk suikergehalte bestaat ruimte om extra suiker toe te voegen, 

want de grenswaarden voor de suikergehaltes betreffen het totale gehalte 

(natuurlijke plus toegevoegde suikers). Iets vergelijkbaars zag de 

commissie bij zuivel: magere en halfvolle vruchten- en vanilleyoghurt 

krijgen geregeld Nutri-Score A of B terwijl het totale suikergehalte kan 

oplopen tot 6 (Nutri-Score A) en 14 gram (Nutri-Score B) per 100 gram. 

De ruimte voor de toevoeging van suiker speelt met name bij magere en 

halfvolle yoghurt, omdat het algoritme door het lagere vetgehalte (dan bij 

volle yoghurt) meer ruimte biedt voor andere ongunstige stoffen (zoals 

suiker).

Bij de fruitconserven is een aanvullend aandachtspunt dat de voedings-

waardedeclaratie, en dus ook de Nutri-Score, vaak alleen gebaseerd is op 

het uitgelekte fruit, terwijl het sap of de siroop eveneens bruikbaar is.  

Als mensen ook die sap of siroop gebruiken, geeft de Nutri-Score een te 

gunstig beeld. 

3.2.4 Oliën, halvarines en margarines
Het wetenschappelijke comité heeft het differentiëren van vetten op basis 

van vetzuursamenstelling geprioriteerd bij de herziening van het  

algoritme. Dit heeft geleid tot een verbeterde differentiatie van de oliën ten 

opzichte van de hardere vetten (hardere vetten hebben meer verzadigd 

en minder onverzadigd vet). Voor olijfolie sluit de Nutri-Score goed aan bij 

de Sv5. Voor andere plantaardige oliën is de aansluiting niet optimaal.  

Zo krijgt slechts ongeveer 10% van de zonnebloemolie en 25% van de 

overige olie Nutri-Score B, de overige meestal C. Om consistent te zijn 

met de Nederlandse richtlijnen, zouden deze oliën een groene Nutri-Score 

moeten krijgen, met uitzondering van bijvoorbeeld kokosolie en palmolie.

Verder geldt dat de meeste margarines en halvarines in C terechtkomen. 

Ook dit sluit niet goed aan op de Sv5, waar de zachte varianten van 

halvarines en margarines in staan (uit een kuipje) in tegenstelling tot de 

harde varianten (in een wikkel). Om meer consistentie te bereiken zouden 

zachte varianten vaker een groene Nutri-Score moeten krijgen.  

Binnen de range van Nutri-Scores C, D en E maakt het logo wél zichtbaar 

welke halvarines en margarines een gunstigere of juist minder gunstige 

vetzuursamenstelling hebben. Ook resulteert de Nutri-Score in een 

adequate differentiatie ten opzichte van roomboter en roomboter-  

melanges, die doorgaans respectievelijk Nutri-Score E en D krijgen. 

3.2.5 Kaas
Kaas levert in Nederland een waardevolle bijdrage aan de inname van 

calcium, vitamine B12 en eiwit, maar de hoge gehaltes verzadigd vet en 

vaak ook zout zijn ongunstig. Daarom zijn zowel de Sv5 als de  

Nutri-Score streng op kaas. Vooral de bijdrage aan de calciuminname is 

echter belangrijk, omdat de gewenste inname van dit nutriënt bij voorkeur 
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via de voeding wordt gerealiseerd, gezien de aanwijzingen dat  

calciumsupplementen het risico op coronaire hartziekten verhogen.11  

De Nutri-Score gebruikt de eiwitpunten bij kaas en andere zuivel als  

indirecte graadmeter voor het calciumgehalte. Het Voedingscentrum  

heeft de criteria voor kaas zo opgesteld dat een beperkt deel in de Sv5 

valt, namelijk 20+ kaas, 30+ kaas met minder zout, zachte geitenkaas, 

mozzarella en zuivelspread. 

Bijna alle kaas krijgt Nutri-Score C, D of E en dan hoofdzakelijk  

Nutri-Score D (bijna 90%). Alleen een klein percentage van de hüttenkäse 

en ricotta krijgt een groene Nutri-Score. Dat zijn kaassoorten met een 

relatief hoog vochtgehalte en dus een relatief laag eiwit- en calcium-  

gehalte. Deze kaassoorten bevatten relatief weinig energie, verzadigd vet 

en zout, maar het zijn niet de soorten die het meest waardevol zijn voor 

de inname van calcium en vitamine B12. 

De kaassoorten die Nutri-Score D krijgen, blijken verdeeld te zijn over de 

volledige range aan vetgehaltes, van 20+ tot 60+. Dat komt doordat kaas 

relatief veel verzadigd vet, energie en zout bevat, maar het maximum van 

10 punten voor verzadigd vet al wordt bereikt vanaf een voor kaas relatief 

laag vetgehalte (namelijk bij 30+ kaas). Vetgehaltes die hoger zijn leveren 

daardoor geen extra punten voor verzadigd vet op. Binnen het algoritme is 

de aanpassing gedaan om de aftrekpunten voor eiwit bij kaas altijd mee te 

tellen, ongeacht het totale aantal optelpunten voor verzadigd vet, zout en 

energie. Desondanks krijgt bijna alle kaas dezelfde Nutri-Score.  

De commissie vindt het wenselijk dat binnen de Nutri-Scores van kaas 

meer differentiatie zou bestaan tussen kaas met C, D of E, op basis van 

het gehalte aan verzadigd vet. 

3.2.6 Vlees
In overeenstemming met de internationale voedingsrichtlijnen heeft het 

IWC een aanpassing gedaan aan het algoritme waardoor rood vlees 

minder gemakkelijk een gunstige Nutri-Score kan behalen: rood vlees kan 

maximaal twee eiwitpunten krijgen. De commissie constateert echter dat 

nog steeds veel rood vlees een groene Nutri-Score kan krijgen. Dat is het 

geval voor onbewerkt mager rood vlees dat ook in de Sv5 staat.  

Maar vettere soorten onbewerkt rood vlees die buiten de Sv5 vallen, 

kunnen ook een groene Nutri-Score krijgen. 

Ook bij bewerkt vlees en bij vleeswaren, die buiten de Sv5 vallen, kunnen 

groene Nutri-Scores voorkomen, vooral op de magere varianten.  

Daarnaast biedt de Nutri-Score op gekruid en bewerkt mager wit vlees 

(wit vlees kan tot zeven eiwitpunten krijgen) relatief veel ruimte voor  

een hoog zoutgehalte. Dat is niet consistent met de RGV, die geen  

onderscheid maken tussen bewerkt rood en bewerkt wit vlees.
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3.2.7 Kant-en-klare maaltijden, maaltijdpakketten en maaltijdmixen
De Sv5 bevat bijna geen kant- en klaarmaaltijden: 4 van de 4.000 

LEDA-producten staan in de Sv5. Dat komt doordat de Sv5 een  

uitgebreide set aan (strikte) criteria hanteert voor de gezonde  

samenstelling en volwaardigheid van dergelijke maaltijden, zoals het  

minimale en maximale energiegehalte en de minimale hoeveelheid 

groente. 

De Nutri-Score biedt de consument ook in deze categorie de mogelijkheid 

te kiezen voor een maaltijd met een gezondere samenstelling doordat de 

scores variëren. Net als bij diverse andere productgroepen, merkt de 

commissie op dat de Nutri-Score bij sommige soorten kant-en-klaar-  

maaltijden relatief veel ruimte biedt voor zout, suiker en verzadigd vet.  

Zo kunnen maaltijden met bonen en (maaltijd)salades vanwege de  

aftrekpunten voor groente, fruit en peulvruchten en voor vezels relatief 

veel zout bevatten en toch een groene score krijgen.

Een belangrijke kanttekening bij de maaltijdproducten is dat de  

voedingswaarde van een product waarop een duidelijk, eenduidig  

bereidingsvoorschrift staat, gebaseerd mag worden op dat bereidings-

voorschrift. Dit heeft betrekking op producten zoals gedroogde soep, 

waaraan eerst een vaste hoeveelheid water moet worden toegevoegd 

voordat het eetbaar is. Vanuit de Nutri-Score wordt in dit geval dan ook 

aanbevolen om de score te berekenen op basis van het bereide product. 

De wetgeving laat echter toe, dat dit (bereidings)principe breder wordt 

toegepast, bijvoorbeeld bij maaltijdpakketten. Er zijn maaltijdpakketten, 

waaraan de consument zelf nog vlees, bereidingsvet of zout moet 

toevoegen. Ook zijn er maaltijdmixen waaraan de consument nog groente 

moet toevoegen. Het is echter mogelijk dat de consument het maaltijd-  

product heel anders bereidt, bijvoorbeeld met minder groente dan het 

bereidingsvoorschrift aangeeft, met worst in plaats van kip of roomboter in 

plaats van olijfolie. In dit laatste geval geeft de Nutri-Score van het  

maaltijdproduct een te positief beeld van de voedingswaarde.  

De verschillende maaltijdproducten zijn daardoor ook minder goed met 

elkaar te vergelijken. 
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04 advies
Een voedselkeuzelogo is bedoeld als aanvulling op de bestaande 

voedingsvoorlichting: het kan consumenten helpen een gezondere keuze 

te maken doordat ze de samenstelling van voedingsmiddelen makkelijk 

kunnen vergelijken. Alles overwegend ziet de commissie de meerwaarde 

van de Nutri-Score hierbij. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met 

beperkte voedingskennis die met de huidige voedingsvoorlichting moeilijk 

te bereiken zijn en die vaker een ongezonder voedingspatroon hebben. 

Nutri-Score is een intuïtief en visueel krachtig logo dat al bekendheid20 

heeft doordat er veel over is gecommuniceerd en het logo al op tal van 

producten staat. Bovendien is het in de ons omringende landen ingevoerd 

en komt het via die landen op de Nederlandse markt. 

Het logo is niet perfect, maar de commissie ziet voldoende mogelijkheden 

om het logo verder te verbeteren. Bovendien vindt de commissie het niet 

waarschijnlijk dat er een voedselkeuzelogo beschikbaar komt dat wél 

volledig voldoet. De commissie vindt het essentieel dat de punten waarop 

Nutri-Score niet goed aansluit op de voedingsaanbevelingen worden 

opgelost. Zij adviseert erop te sturen dat het IWC voortvarend met de 

aanbevelingen aan de slag gaat. Tegelijk is van belang dat vanuit  

Nederland actief wordt ingezet op aanpassing van Europese regel- en 

wetgeving rondom etikettering en voedselkeuzelogo’s, omdat niet alle 

aandachtspunten kunnen worden opgelost door het algoritme alleen.  

Bij invoering van het logo acht de commissie het noodzakelijk te  

onderzoeken welk effect het heeft op het gedrag van consumenten en 

producenten om te bezien in hoeverre het daadwerkelijk bijdraagt aan  

een gezonder voedingspatroon. 

4.1 Verbetering van de aansluiting op Nederlandse  
richtlijnen

De commissie adviseert de aansluiting op de Nederlandse richtlijnen op 

verschillende manieren verder te verbeteren. Het gaat om gewenste 

veranderingen in het algoritme, regelgeving rondom het gebruik van de 

Nutri-Score en om aanpassingen in de etiketteringswetgeving. 

Zout in groente- en peulvruchtenconserven
Hoewel zout in het algemeen strenger wordt afgestraft in het herziene 

algoritme, geeft het Nutri-Score algoritme in de B-categorie te veel ruimte 

voor zout, onder meer in groente- en peulvruchtenconserven (zie 3.2.1). 

Hierdoor kunnen deze producten een hoog zoutgehalte hebben, wat kan 

leiden tot een te hoge zoutinname. Het IWC heeft zich bij zijn evaluatie in 

relatie tot zout op veel productgroepen gericht, maar niet op groente en 

peulvruchten. De commissie vindt het belangrijk dat dit alsnog gebeurt bij 

een toekomstige herziening. Onderzocht zou kunnen worden of het  

algoritme het toevoegen van zout (en suiker) aan groente en peulvruchten 

kan afstraffen door de aftrekpunten van groente, fruit en peulvruchten bij 

de conserven te begrenzen. Het IWC heeft in zijn rapportage in juni 2022 
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al aangegeven zich te gaan buigen over de (regels voor) toekenning van 

punten voor het aandeel groenten, fruit en peulvruchten. Een rapportage 

hierover wordt in 2023 verwacht.5

Onderscheid tussen volkoren en witte graanproducten
Bij bepaalde graanproducten zoals rijst en pasta is het verschil in  

vezelgehalte tussen witte en volkoren varianten klein. Daardoor, en omdat 

er internationaal een verschillende betekenis wordt gegeven aan de term 

volkoren is het tot nu toe moeilijk gebleken het algoritme zo in te stellen 

dat Nutri-Score onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld witte rijst en 

zilvervliesrijst en tussen witte pasta en volkorenpasta. Dit terwijl er  

overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat volkoren gezondheidswinst 

oplevert en de internationale richtlijnen op dit vlak consistent zijn.5  

De commissie adviseert daarom op Europees niveau alsnog afspraken te 

maken over wat volkoren is en deze ook vast te leggen in etiketterings-

wetgeving. Vervolgens kan het algoritme van Nutri-Score op dit punt 

worden herzien. 

Suiker in fruitconserven
Zoals hierboven beschreven heeft het IWC in zijn rapportage van juni 

2022 aangegeven zich te gaan buigen over de (regels voor) toekenning 

van punten voor het aandeel groenten, fruit en peulvruchten. Mogelijk kan 

het algoritme het toevoegen van suiker aan fruitconserven afstraffen door 

de aftrekpunten van groente, fruit en peulvruchten te begrenzen.  

Een rapportage hierover wordt in 2023 verwacht.5 Mocht dit niet het tot het 

gewenste resultaat leiden, dan adviseert de commissie te bezien of de 

Europese etiketteringsregelgeving aangepast kan worden, zodat vrije/

toegevoegde suiker verplicht gemeld moet worden op het etiket. Met die 

gegevens kan Nutri-Score dan berekend worden. De Gezondheidsraad 

heeft eerder geadviseerd om voor logo’s op voedingsmiddelen met vrije 

suikers te rekenen.21

Verder adviseert de commissie om ook in het logo van de Nutri-Score 

expliciet zichtbaar te maken of het sap of de siroop is meegerekend.

Onderscheid tussen typen vetten en oliën
De commissie is van mening dat plantaardige oliën (afgezien van  

bijvoorbeeld kokos- en palmolie) een gunstige score (A of B) moeten 

kunnen krijgen. Voor veel soorten is dit nu niet het geval (C). Verder geldt 

dat de meeste margarines en halvarines, ongeacht het totale vetgehalte 

en de vetzuursamenstelling, in C terecht komen, terwijl de zachte vetten 

een groene score zouden moeten krijgen. De commissie adviseert een 

nadere inventarisatie binnen de mogelijkheden van het algoritme voor 

vetten om dit te realiseren. De commissie merkt op dat halvarines en 

margarines voor Nederland belangrijker zijn dan voor de meeste andere 

landen die de Nutri-Score (willen gaan) voeren, omdat ze in Nederland 

veel gebruikt worden. Ze zijn, in tegenstelling tot oliën, ook een  

waardevolle bron van vitamine A en D.
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Kaas
Zoals beschreven in 3.2.5 komt het overgrote deel van de kazen in  

Nutri-Score D, waarbij het vetgehalte sterk uiteenloopt. De commissie 

adviseert om naar een oplossing te zoeken in het algoritme waardoor 

kazen beter worden verdeeld tussen Nutri-Score C, D en E naar rato van 

zowel hun verzadigd vetgehalte als hun zoutgehalte. Omdat er voor kaas 

al een (beperkte) aanpassing van het algoritme bestaat, geeft het 

mandaat mogelijk kansen voor een verbeterd algoritme. 

Vlees
De commissie adviseert het algoritme te verbeteren zodat onbewerkt rood 

en onbewerkt wit vlees beter onderscheiden worden, met minder gunstige 

Nutri-Scores voor rood vlees dan voor wit vlees. Verder zou ze graag zien 

dat zowel bewerkt rood vlees als bewerkt wit vlees een minder gunstige 

Nutri-Score krijgen. Vooral bewerkt wit vlees en mager bewerkt rood vlees 

kunnen nu nog een groene Nutri-Score krijgen. 

Maaltijdpakketten en -mixen
De Nutri-Score kan bij maaltijdpakketten en -mixen op diverse manieren 

worden toegepast. De commissie is van mening dat de etiketterings-  

wetgeving, afgezien van het toevoegen van water, geen ruimte zou 

mogen geven aan het berekenen van de samenstelling van een product 

inclusief producten die nog door de consument toegevoegd moeten 

worden. 

4.2 Voorkomen van ongewenste effecten
De Nutri-Score is een optelsom van verschillende componenten. De score 

kan fabrikanten stimuleren tot productverbetering (een van de doelen van 

de Nutri-Score). Aan de andere kant is er ruimte voor het tegen elkaar 

‘uitruilen’ van componenten. Benutting van die ruimte (bijvoorbeeld 

omwille van smaak, kosten of houdbaarheid) kan leiden tot verslechtering 

van de samenstelling terwijl de Nutri-Score ongewijzigd blijft.  

De commissie vindt het van belang dit laatste zo veel mogelijk tegen te 

gaan. 

4.2.1 Toevoegen van vezel, zout of suiker 
Het algoritme biedt, vooral in het geval van groente en peulvruchten-  

conserven, ruimte om zout toe te voegen, zonder dat de Nutri-Score 

slechter uitvalt. Hetzelfde geldt voor suiker in het geval van fruit (moes, 

compote, fruit in blik of glas), sommige groente (bijvoorbeeld rode kool) en 

magere zuivel. Als manier om deze ruimte (verder) te beperken, adviseert 

de commissie, naast de suggestie in 4.1, binnen de Nationale Aanpak 

Productverbetering (NAPV, zie kader) alsnog criteria op te stellen voor het 

zout- en suikergehalte in conserven van fruit, groente en peulvruchten. 

Deze afspraken voor productverbetering gelden alleen nationaal en 

hebben geen invloed op producten die via het buitenland op de  

Nederlandse markt komen. Daarom adviseert de commissie de zout- en 

suikergehaltes van alle productgroepen te (blijven) monitoren, om te 
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inventariseren of het logo tot ongewenste verschuivingen leidt in de 

productsamenstelling.

Een ander voorbeeld van het ongewenst uitruilen is het toevoegen van 

vezel in plaats van het verlagen van zout, suiker of verzadigd vet. Echter, 

omdat de drempelwaarde voor het belonen van vezel in een product bij 

het herziene algoritme hoger is geworden, zal deze vorm van ongewenste 

uitruil naar verwachting afnemen. Het toevoegen van vezel hoeft  

overigens, ook in het algemeen, niet altijd te betekenen dat het product 

gezonder is geworden. Het wetenschappelijk bewijs voor de relatie van 

vezel met gezondheid heeft namelijk hoofdzakelijk betrekking op vezel  

die van nature in voedingsmiddelen zit (zoals in groente, fruit, graan-  

producten). Bovendien is de ene vezel de andere niet wat betreft  

fysiologische effecten.

Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV)

Naast afspraken over invoering van een voedselkeuzelogo omvat het Nationaal 

Preventieakkoord ook een aanpak om de samenstelling van bewerkte producten 

te verbeteren: de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV).22,23  

Hiermee stimuleert de overheid fabrikanten om minder zout en suiker aan 

voedingsmiddelen toe te voegen en het gehalte verzadigd vet te verlagen door 

bijvoorbeeld een deel van het verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. 

Zo krijgen mensen, bij een onveranderd consumptiepatroon, toch minder van 

deze nutriënten binnen. Voor veertien voedingsmiddelengroepen met 62 

subgroepen zijn nieuwe criteria voor productverbetering opgesteld. Dit zijn de 

subgroepen waarin productverbetering mogelijk is en die voor ten minste 3% 

bijdragen aan de gemiddelde dagelijkse inname van zout, suiker en/of verzadigd 

vet. Bepaalde groepen dragen minder dan 3% bij aan zowel zout, suiker als 

verzadigd vet en om die reden zijn daarvoor geen productcriteria opgesteld.  

Dit betreft bijvoorbeeld bewerkt(e) groente en fruit, peulvruchten en bewerkt(e) 

graan en deegwaren. 

4.2.2 Vervangen van suiker door zoetstoffen
Het ‘afstraffen’ van suiker door het algoritme kan ertoe leiden dat er meer 

gebruik wordt gemaakt van kunstmatige zoetstoffen. Interventieonderzoek 

naar de vervanging van suiker door zoetstoffen laat gunstige effecten zien 

op korte-termijn, zoals een lagere totale energieinname en een afname 

van het lichaamsgewicht. Daarentegen lijkt op basis van observationeel 

onderzoek een hogere inname van zoetstoffen samen te hangen met 

hogere risico’s op langere-termijn uitkomsten zoals het risico op obesitas, 

diabetes, hart- en vaatziekten, (vroegtijdig) overlijden, en, in relatie tot de 
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zwangerschap, tot een lager geboortegewicht van baby’s en obesitas later 

in het leven. Het is nog onduidelijk of het gebruik van zoetstoffen daad-

werkelijk het risico op deze uitkomsten verhoogt, of dat de resultaten 

worden vertekend doordat mensen die meer risico lopen op deze ziekten, 

juist vaker voor producten kiezen met kunstmatige zoetstoffen.24  

De commissie adviseert dan ook om de productontwikkeling en inname 

wat betreft zoetstoffen te monitoren en de wetenschappelijke  

ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen. Zo komt de Wereld- 

gezondheidsorganisatie naar verwachting binnenkort met een advies  

over het gebruik van kunstmatige zoetstoffen. 

4.3 Transparantie
Voor het vertrouwen van de consument in een voedselkeuzelogo is het 

belangrijk dat een logo afkomstig is van een onafhankelijke afzender zoals 

de overheid en gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.25  

Een internationaal wetenschappelijk comité met onafhankelijke  

wetenschappers heeft zich gebogen over verbeteringen in het algoritme 

die gestoeld zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten.  

De voorwaarden voor het gebruik van de Nutri-Score liggen bij de  

Nutri-Score stuurgroep. De commissie vindt het belangrijk dat de  

berekeningen van de Nutri-Score transparant zijn. Het voedingsvezel-  

gehalte, evenals de gehaltes aan groente, fruit en peulvruchten staan niet 

(standaard) op het etiket, maar worden wel gebruikt bij het berekenen van 

de Nutri-Score. Het IWC, en dus ook de commissie, hebben daarom 

aannames moeten doen voor deze gehaltes om de Nutri-Scores te 

kunnen berekenen. Als een bedrijf de Nutri-Score gebruikt, dan vindt de 

commissie het essentieel dat de berekeningen controleerbaar zijn.

4.4 Regels voor plantaardige vervangers van dierlijke 
producten

De Nutri-Score is niet bedoeld en ook niet in staat om te beoordelen of 

plantaardige producten volwaardige vervangers zijn van vlees, zuivel of 

vis. Voor consumenten die deze plantaardige alternatieven af en toe 

gebruiken, is dit minder belangrijk, maar voor de consumenten die 

(vrijwel) altijd voor plantaardige vervangers kiezen is dit wel van belang. 

Het Voedingscentrum heeft criteria opgesteld voor plantaardige  

vervangende producten (met name of de producten voldoende calcium, 

vitamine B12, ijzer en eiwit leveren), maar er is geen (Europese)  

wetgeving over. De commissie adviseert hierover internationale afspraken 

te maken, zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden ten 

behoeve van etikettering. 

4.5 Algemene aanbeveling voor het gebruik van een  
voedselkeuzelogo

De commissie geeft hier enkele adviezen over zichtbaarheid,  

communicatie en monitoring in relatie tot de Nutri-Score die ook in het 

algemeen gelden bij invoering van een voedselkeuzelogo. 
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4.5.1 Zichtbaarheid 
Voor de effectiviteit van een voedselkeuzelogo is van belang dat het logo 

op alle producten staat, zoals eerder aanbevolen door de raad.21 Idealiter 

is een dergelijk logo verplicht.26 Vanuit het oogpunt van marketing is vooral 

een groen logo interessant, waardoor ongunstige Nutri-Scores mogelijk 

minder gebruikt zullen worden als er geen verplichting is. De commissie 

realiseert zich dat een verplichting niet op nationaal niveau te realiseren 

is, maar dat dit op Europees niveau moet gebeuren. Ook is zichtbaarheid 

belangrijk om vertrouwd te raken met het logo en om vervolgens het 

consumptiegedrag op basis van het logo te kunnen beïnvloeden. 

Onderzoek naar logo’s

Er is in beperkte mate onderzoek gedaan naar de impact van een verplicht versus 

een vrijwillig logo. Dat blijkt uit een systematisch review uit 202227 van het  

wetenschappelijke kenniscentrum van de Europese Unie (Joint Research Center). 

Een grootschalig vragenlijstonderzoek bij ruim twaalf duizend deelnemers uit 12 

landen liet zien dat de deelnemers gemiddeld genomen een voorkeur hadden 

voor een verplicht logo; bij een derde van de deelnemers was dit een sterke 

voorkeur. De Nutri-Score was een van de onderzochte logo’s, maar de resultaten 

verschilden niet tussen de logo’s voor dit onderzochte aspect.28 Uit Zwitsers 

(online) onderzoek (waarbij ruim 1.300 deelnemers steeds de gezondere keus 

van twee zoute snacks moesten aanwijzen) bleek dat het effect van de  

Nutri-Score deels teniet werd gedaan als slechts de helft van de onderzochte 

zoute snacks een Nutri-Score had.29

Bij een logo dat gebaseerd is op de voedingswaardedeclaratie op de 

verpakking (zoals de Nutri-Score) speelt daarnaast dat veel product-

groepen erbuiten vallen.10 Een dergelijk etiket is namelijk alleen verplicht 

voor voorverpakte levensmiddelen. Bovendien, zoals beschreven in 

hoofdstuk 1, valt een deel van de producten in de supermarkt niet onder 

de Europese regels voor het verplicht vermelden van de voedingskundige 

samenstelling. De commissie vindt het belangrijk dat van zo veel mogelijk 

producten zichtbaar is of ze een gezonde samenstelling hebben. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor verse groente en fruit. Anderzijds vindt de commissie 

het belangrijk om ook op producten zoals suiker, zout en honing een logo 

te plaatsen. Veel ongezoete of ongezouten producten worden immers bij 

de bereiding thuis door consument nog op smaak gebracht. Een naturely-

oghurt waaraan thuis suiker of honing wordt  

toegevoegd of groente die thuis gezouten wordt, zouden anders onterecht 

een gezondere perceptie kunnen krijgen dan de gekochte gezoete 

yoghurt of blikgroente. De commissie kan zich voorstellen dat bij  

onverpakte producten gekozen kan worden voor de afbeelding van het 

logo in of op de schappen. Ook bij online boodschappen doen zijn er veel 

mogelijkheden om een logo te tonen, bij verpakte en onverpakte 

producten. Als van zo’n onverpakt product (zoals verse groente en fruit) 

geen samenstelling bekend is, kan overwogen worden om te rekenen met 

de samenstelling zoals bekend in de Nederlands Voedingsstoffenbestand.
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4.5.2 Communicatie naar de consument
De voedingsvoorlichting is in Nederland zorgvuldig uitgewerkt via de 

Richtlijnen goede voeding, de voedingsnormen en de Schijf van Vijf. 

Hierin is aandacht voor volwaardigheid, duurzaamheid en veiligheid.  

De commissie vindt het belangrijk dat in de communicatie naar de  

consument goed wordt uitgelegd dat de Nutri-Score een aanvulling is op 

deze bestaande voedingsvoorlichting, waarbij het logo het mogelijk maakt 

om de samenstelling van producten met elkaar te vergelijken bij het  

boodschappen doen. De commissie vindt die uitleg van belang om te 

voorkomen dat de Nutri-Score (of een ander logo) de aandacht vermindert 

voor de bredere voedingsvoorlichting. Voor mensen met specifieke 

voedingsbehoeften geldt dat ondersteuning van een diëtist nodig blijft. 

In de communicatie over Nutri-Score is bijvoorbeeld relevant dat de 

consument beseft dat iemand die alleen producten met A of B kiest, niet 

automatisch voldoet aan een verantwoord voedingspatroon (volwaardig, 

gevarieerd en niet te veel). Ook voor producten met een Nutri-Score A of 

B geldt dat overconsumptie en een te eenzijdige consumptie ongewenst 

is. Bovendien kan de zoutinname ook bij producten met Nutri-Score A of B 

hoger uitvallen dan de richtlijnen aanbevelen. Daar komt bij dat het  

algoritme weliswaar verbeterd is, maar de Nutri-Score een model blijft dat 

niet in alle gevallen adequaat is. De commissie is zich bewust van de 

uitdaging voor de voorlichting die met name ligt bij het uitleggen van de 

scores die onvoldoende in lijn zijn met de bestaande voedingsvoorlichting.

4.5.3 Monitoring en onderzoek
Hoewel er hoopvolle onderzoeksresultaten zijn over effecten van  

voedselkeuzelogo’s op de consument, betreft dit onderzoek vooral  

onderzoek naar de intenties van aankoopgedrag in gecontroleerde  

(experimentele) omstandigheden. Er is nog weinig onderzoek naar het 

effect van voedselkeuzelogo’s op daadwerkelijk aankoopgedrag in de 

supermarkt.26,27 Werkelijke effecten zijn vaak veel kleiner dan de  

voorspelde effecten, omdat er bij het boodschappen doen nog zoveel 

meer aspecten een rol spelen, zoals prijs, smaak, gewoonte, tijd en 

vermoeidheid. Wel lijkt het erop dat veel consumenten een voedselkeuze-

logo zouden waarderen. Daarbij is belangrijk dat het een eenvoudig logo 

is, dat bij voorkeur een overall waardeoordeel geeft en gebruikmaakt van 

kleur. De Nutri-Score voldoet hieraan. Dit blijkt uit onderzoeksrapporten 

met systematische reviews (op basis van onderzoek gepubliceerd tot en 

met februari 2021) van het wetenschappelijke kenniscentrum van de 

Europese Unie (het Joint Research Centre).27,30 Ook een recente 

meta-analyse gebaseerd op 156 studies concludeerde dat logo’s die 

gebruik maken van kleur, zoals de Nutri-Score, effectief zouden kunnen 

zijn om consumenten te verleiden gezonder te kiezen.26

Het effect van een voedselkeuzelogo op het daadwerkelijke aankoop-  

gedrag van de consument is grotendeels nog onbekend. Kiest een  

consument die doorgaans ongezouten noten koopt voor een gezouten 

variant die ook een gunstige score heeft (ongewenste verandering) of 
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kiest een consument die vooral zoute snacks koos nu relatief vaker voor 

minder zoute of ongezouten noten (gewenste verandering)? Hierbij is 

zowel het perspectief van de totale bevolking (waar zit de grootste 

verschuiving/gezondheidswinst) als het perspectief van het individu van 

belang. Het is ook van belang of mensen binnen hun keuzes gaan 

compenseren, of bijvoorbeeld extra veel nemen (overconsumeren) van 

gezonde producten, waardoor het potentiële gunstige effect weer teniet 

wordt gedaan. Bij invoering van een voedselkeuzelogo in Nederland is het 

belangrijk om zorgvuldig te monitoren wat de effecten zijn op het 

aankoopgedrag van de consument in de praktijk, de gevolgen voor de 

volwaardigheid, duurzaamheid en veiligheid van het voedingspatroon en 

(zo mogelijk) de uiteindelijke gevolgen voor de gezondheid van de  

bevolking. Hierbij zijn zowel de gemiddelde gezondheidseffecten van de 

Nederlandse bevolking relevant maar ook de effecten binnen specifieke 

groepen, gebaseerd op opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, (over)gewicht, 

ziektegeschiedenis, culturele achtergrond et cetera. Een logo kan in het 

bijzonder waardevol zijn voor mensen met beperkte voedingskennis die 

met voedingsvoorlichting moeilijk te bereiken zijn en die vaker een  

ongezond voedingspatroon hebben.26

Een ander punt om te monitoren zijn de effecten van een logo op het 

productaanbod en de zichtbaarheid van het logo. In hoeverre leidt  

invoering van het logo tot productherformulering en gaat het daarbij om 

gewenste veranderingen in productsamenstelling of juist ongewenste? 

Gaan het logo en de NAPV elkaar versterken of aanvullen, of gaan ze 

elkaar ondermijnen? In welke mate wordt het logo gebruikt nadat het is 

toegestaan, in de situatie van een vrijwillig logo? Indien een voedsel-  

keuzelogo wordt ingevoerd, acht de commissie het noodzakelijk om deze 

aspecten te evalueren. 

232 34Gezondheidsraad | Nr. 2022/29

hoofdstuk 04 | Advies Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score | pagina 33 van 37



literatuur
1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nationaal 

Preventieakkoord - Naar een gezonder Nederland. Den Haag, 23 

november 2018. www.nationaalpreventieakkoord.nl.
2 Tweede Kamer. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal van 28 november 2019. Den Haag: Tweede Kamer. 

Vergaderjaar 28 november 2019, 1614540-198914-VGP,
3 Julia C, Hercberg S. Nutri-Score: Evidence of the effectiveness of the 

French front-of-pack nutrition label. Ernahrungs Umschau 2017; 64(12): 

181–187. 
4 Julia C, Fialon M, Galan P, Deschasaux-Tanguy M, Andreeva VA, 

Kesse-Guyot E, et al. Are foods ‘healthy’ or ‘healthier’? Front-of-pack 

labelling and the concept of healthiness applied to foods. Br J Nutr 

2022; 127(6): 948-952.
5 Scientific Committee of the Nutri-Score. Update of the Nutri-Score 

algorithm - Update report from the Scientific Committee of the Nutri-

Score 2022. 29 Juni 2022. 
6 Update of the Nutri-Score algorithm - Yearly report from the Scientific 

Committee of the Nutri-Score 2021. December 2021. 
7 Westenbrink S, van der Vossen-Wijmenga W, Toxopeus I, Milder I, 

Ocké M. LEDA, the branded food database in the Netherlands: Data 

challenges and opportunities. Journal of Food Composition and 

Analysis 2021; 102: 104044.
8 EFSA Panel on Nutrition NF, Allergens F, Turck D, Bohn T, Castenmiller 

J, de Henauw S, et al. Scientific advice related to nutrient profiling for 

the development of harmonised mandatory front-of-pack nutrition 

labelling and the setting of nutrient profiles for restricting nutrition and 

health claims on foods. EFSA Journal 2022; 20(4): e07259.
9 Rayner M, Scarborough P, Stockley L, Boxer A. Nutrient profiles: 

Further refinement and testing of Model SSCg3d - Final report. British 

Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of 

Public Health, University of Oxford, september 2005. 
10 Nutri-Score Frequently asked questions - scientific and technical. 21 juli 

2021. https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score.
11 Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag, 2015; 

publicatienr. 2015/24. 
12 Gezondheidsraad. Voedingsnormen voor energie. Den Haag, 16 

augustus 2022; publicatienr. 2022/19. 
13 Gezondheidsraad. Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor 

volwassenen. Den Haag, 2018; publicatienr. 2018/19. 
14 Gezondheidsraad. Voedingsnormen voor eiwitten. Referentiewaarden 

voor de inname van eiwitten. Den Haag, 2021; publicatienr. 2021/10. 
15 Gezondheidsraad. Voedingsnormen - energie, eiwitten, vetten en 

verteerbare koolhydraten. Den Haag, 2001; publicatienr. 2001/19. 

233 35Gezondheidsraad | Nr. 2022/29

Literatuur Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score | pagina 34 van 37

file:///\\datadfs.frd.shsdir.nl\orgData\VWS\GR\Data\secretar\docs\042-7%20Nutriscore\01%20Advies\conceptadvies\Versies%20na%20commentaarronde%20nav%2010%20nov%2022\www.nationaalpreventieakkoord.nl
https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score


16 Voedingscentrum. Richtlijnen Schijf van Vijf 2016. Den Haag: 

Voedingscentrum, Februari 2020; 6e druk. 
17 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voedselkeuzelogo’s 

onder de loep. november 2019. 
18 EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Turck D, 

Bohn T, Castenmiller J, de Henauw S, et al. Tolerable upper intake 

level for dietary sugars. EFSA Journal 2022; 20(2): e07074.
19 World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and 

children. Geneva: World Health Organization (WHO), 2015. https://

apps.who.int/iris/rest/bitstreams/668769/retrieve.
20 van Duist L. Kennis en houding ten aanzien van het Nutri-Score logo 

onder consumenten. Motivaction, 18 oktober 2022. 
21 Gezondheidsraad. Gezonde voeding: logo’s onder de loep. Den Haag, 

2008; publicatienr. 2008/22. 
22 Steenbergen E, Wilson-van den Hooven EC, Ter Borg S, Brants HAM, 

Niekerk EM, Lindeboom A, et al. Zout-, verzadigd vet- en 

suikergehalten in bewerkte voedingsmiddelen. RIVM 

Herformuleringsmonitor 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, 2021; 2021-0138. 
23 Ter Borg S, Steenbergen E, Brants HAM, Lindeboom A, Beukers MH, 

Martens EAP, et al. Nieuwe criteria voor productverbetering. Bilthoven: 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2021; 2021-0203. 

24 Rios-Leyvraz M, Montez J. Health effects of the use of non-sugar 

sweeteners: a systematic review and meta-analysis. Geneve: World 

Health Organization, 12 April 2022. 
25 World Health Organisation. Guiding Principles and framework manual 

for front-of-pack labelling for promoting healthy diet. Geneva, 2019. 
26 Song J, Brown MK, Tan M, MacGregor GA, Webster J, Campbell NRC, 

et al. Impact of color-coded and warning nutrition labelling schemes: A 

systematic review and network meta-analysis. PLoS Med 2021; 18(10): 

e1003765.
27 Nohlen HU, Bakogianni I, Grammatikaki E, Ciriolo E, Pantazi M, Dias J, 

et al. Front-of-pack nutrition labelling schemes: an update of the 

evidence. Luxembourg: Joint Research Council, 2022. Publications 

Office of the European Union. 
28 Talati Z, Egnell M, Hercberg S, Julia C, Pettigrew S. Consumers’ 

Perceptions of Five Front-of-Package Nutrition Labels: An Experimental 

Study Across 12 Countries. Nutrients 2019; 11(8): 1934.
29 Hagmann D, Siegrist M. Nutri-Score, multiple traffic light and 

incomplete nutrition labelling on food packages: Effects on consumers’ 

accuracy in identifying healthier snack options. Food Quality and 

Preference 2020; 83: 103894.
30 Storcksdieck genannt Bonsmann S, Marandola G, Ciriolo E, van Bavel 

R, Wollgast J. Front-of-pack nutrition labelling schemes: a 

comprehensive review. Luxembourg: Joint Research Council, 2020; 

EUR29811EN. Publications Office of the European Union. 

234 36Gezondheidsraad | Nr. 2022/29

Literatuur Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score | pagina 35 van 37

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/668769/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/668769/retrieve


Commissie en geraadpleegd deskundigena

Samenstelling commissie Voeding bij het advies Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

• prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter

• dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR

• dr. K.A.C. Berk, universitair docent en diëtist diabetesteam/leefstijl, afdeling Diëtetiek,  

Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

• prof. dr. E.E. Blaak, hoogleraar humane biologie met nadruk op voeding en obesitas,  

Vakgroep Humane Biologie, Maastricht University

• prof. dr. ir. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, 

Rotterdam

• prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC

• prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen

• prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Maastricht University

• dr. ir. N.M. de Roos, universitair docent voeding en ziekte, Wageningen UR

• prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+, Maastricht

• prof. dr. E. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen UR

Samenstelling werkgroep Nutri-Score, die de beoordeling van het Nutri-Score algoritme  

heeft voorbereid:

• prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter

• dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR

• prof. dr. ir. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, 

Rotterdam

• dr. ir. N.M. de Roos, universitair docent voeding en ziekte, Wageningen UR

• prof. dr. E. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen UR

Structureel geraadpleegd deskundigen in commissie en werkgroep voor het advies Nutri-Scorea

• prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, 

Amsterdam UMC

• dr. ir. E.H.M. Temme, wetenschappelijk medewerker, RIVM

• dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundige, RIVM, Bilthoven

Waarnemersa

• dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag (commissie Voeding)

• ir. J.M. van Delft, VWS, Den Haag (commissie Voeding)

• mr. J.L.M. Hoogeveen, VWS, Den Haag (advies Nutri-Score)

• dr. D. Wolvers, Voedingscentrum, Den Haag (advies Nutri-Score)

Secretarissen

• dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag

• dr. L.M. Hengeveld, Gezondheidsraad, Den Haag

• dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

a Geraadpleegd deskundigen worden door de commissie geraadpleegd vanwege hun deskundigheid. 
Geraadpleegd deskundigen en waarnemers hebben spreekrecht tijdens de vergadering. Ze hebben geen 
stemrecht en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies van de commissie.

235 37Gezondheidsraad | Nr. 2022/29

Commissie Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score | pagina 36 van 37



U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl. 

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score.
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RTJBIQTKKFID zQTÊTKFB�QTI�NBK�TEDOCFKJB�QTI�]̂ KCF_RMOCB�{�|TDFIT�}�QTI�~



����������	
������
��������������������
��������
		�	���	�������������	
������
����	�����	������
������	��������	�������	�������	��
	�������	������	�����
	����
��������
���	��
�����������
�����	��
������
���
���������������
���������	��������
�����	��������	�������� 
�����
��	
�����	��
�������
	���
����
�	�	��
����������
�������
�	��	���	������	��!���������	���������	����
�����
"	��	��������������
	����	�������
	�����	�����	������
������������	���
���	��	�	������������
�����	�������	���	��
��������������	�����
	���#����
��������	�������
��������	������
�����	��������	��������	�������	�������	��
	�������	������	�����
	���$%&'()*+,�-),.*�*,�/,,%�(0)+*,�/''(��*',/',&)1&�/21�3'0*�,1�40)5,(�!�	��������������
������	�������
�������
��������
����
���������	�
	�������	���������
������������
�������	���������������	��	����������������������
��	�������
����������
����������	����	�����������
	��	�������������	���
����� 
����	������	����	�����������	���
�	��

6�
������������������	���	����������������
��������
���������
������������������
���������������	���	���	�����
����	������������
	����	���������
�����	������
�����7�� ������
��
���
	��������	�����	��
���������������
�������	�������	��8���	���������
	�����	�����	��������������	�����	���������
�������9�
����	���	�������	��������������	����	�����	����
�����	���	�������
	���������	�����	��	�����������	��	����		�	������������	����
	
�
�����	
�������	��������
������������	���	��������������
		���������	�����:�����������
����
	����
���	�����	��
��������	���	�������	�;������	������
����������
��������	�������������	���������������������
�������<�����
�����=0*()>?@'(,�-)A�+22%*)A.B255,**,1�-,B,(5,1�*'*�)1C'0.�B255,*� ������
��
���
	�����������
��������
��������
���������	��	���
D�	������	���������������
�	�������������	�
��
	����������
	���
���	��	�	
�������������	�
������	����	�������	����������������	�6�����
���	��
	����	�

�����7���������������
�����������������
�	������������

	����������
���������������
	�������
	��
�����������������������	�������������������������������	������
�������
����������	����	����������

	����������
���	
����������	�����
�����������
	�������	����
������������
���
����������

	����������
��������	�������������� ������
���������	���E	��������
���	�������
�
����=0*()>?@'(,�C,,F*�+,,(G22(.,�1224*�-,4*221.,�/',.)1&4/''(%)@C*)1&H�	�����������������
��������������	����
	�������������	�����
	�������
���
	�;�������	���	����	��	������	���	�����	�����������������	����������������	�����
	����	����
	���
���	�������
�����		�	�������
���	��<�������������	��
���������
��
�����������������	�������
��������
���
��� 
�������
	������
���	����������	��	�����������������
	����		
��
����������

������
	��������
���
	�����
�
����������
��	��
�	��	�
����������	��	����	����
	��������	������	�������
�������
����	�
	��I�
����	��
������������
��J KLMNOPQRMSQTUVVQ�W�XUY�Z[ZZ\Z]

?2+,1/2**)1& /̂2%02*),�/21�C,*�2%&'()*+,�/21�=0*()>?@'(,�_�B2&)12�̀�/21�a



�������������	
	���	���		������������	����������������������������	������������	��	�����	�����	����������	��	�����	����	��	���	��
�����	������	�����	������	��	�	������	����
������������������� !"��!�#$! �$� !"��%%�!� ��&�'	����������	���	��	��(�������	�������	�)	�������	��	����	�*
�	�	������	��������	��	���	��	��	�	�	������	��	��������	�������	��	���	��+������*��*
�����	��		����	��	�
	�)	������	���
�����
��������+,������	��������	���-	�������	�������	��	��	��		�������	�����	��+�������	�����./���	��	����	��������������	���	��������	�	���	��+���	�����	�������0*�����		���	������	�����	�������	��123����������	����	���	�����	�	���	�������	������������4	�	�*
��������	����������������	�	���������	��+�������	)	��������������������5����	�	��	�	�.�	��+	��	������������	�
	��	����	����	��	�
	�)	����6�(��������	�����	��������������	��
���	��+���	�����	�����������	���������	����		����*����	���������	�������������	�������	��	������)�
	�*
��	����	�)�	
	��+	�
�	��	����	���		�������	���	�����

����������	��	��	��������	��	������	��	)	������	�	��	��	������+	�
	�*
��*�����������		���	)���	����	������������7��������$�� !"%�$$�& 89� !"��& :;�����&<!"� :=-	���	��������������������	�	�������)������������	+	�
������	�>����*�	����	�	���	���(��	���	��������	��	���	�/��*������?*���'	����������������������+������	�(�����)����	��	���	���	���-	�������	��������	���	�����*
��������	����������	�������	�������	�����	��+��������	�	��������	�����./���	�		������������������	��	������	���	��������������(�+����*��	��������	������	�*
����
������	����	���	����������������	���	��	�
�����	��	��	�*
	���*��	�������������	����	���5	���	)������	����.�������������		���������		���	��
	)	�������������	���	��		�����	�	�����	��-	�������	��������	�	����	�������	���������	�����
��	�������	�����./���	�@���		�����	������A��	�����������	����	���������	���	�	�	���	����.������������-	�������	���)����	+��������

�	����������	��	�����	������*��	�����	��	�������	�����	���	��������	��	����*��)*���	���	���	��������	�	���	���

B CDEFGHIJEKILMNNI�O�PMQ�RSRRTRU

V<#�!�<�� !" W�<&X<� ���<!�9���<&"$� �#���<!�YX�� ZV8$���[�\<" !<�]��<!�C



������������	
�������	��	�������������	��������������������������
��������������	����	�������������������	����������������������������������	�����������������
	������� ��������	�����������!�"#""$������
��������"#""%"&��'��������
����		����	����

������	�����������!��������������(&#"!��������������	������������������������������������������������)�		�������
�����	����������������������
���������������������������������	���������������������	������	�����������������	�������*�	��+	�����	��,�*�����""����	���������+�������	������������	�������������������������������������������������������-	������	������!�.����/�������	��$�0�1������
��������.���������$��	
�����2��������.������������������3����	�!�����������-	���������������������������		��	�����������������1��������������������!����	�������������	1������������������������������������/���		������	�������������������������������������	��������������/��	�����������	���������������	����������		����������
����������
	�������������4�	������		���/������������	�����4�����������������	�����������������������������

5 6789:;<7=;>?@@;�A�B?C�DEDDFDG



������������	���

�������
����	���������
����	����
����	�����������������������
����	�
����	������������� !�"#$�%&&'!����$()#*+#������ ,-.#�'�($//(,0*#$.�+1234)&50&.1#�)&$�-#.�&5'(�1.*#�)&$��0.�167,(�#�����������!�"#$�%&&'!����$()#*+#�������
8 8



��������	
����������	���	���������	�	����������	��	�����������	 �� �	 !"	#"$%#�&'"	��	�"(	%�$(	 )*+,	 -./01102	304	50	6.3027.44829	7.2	50	/0782582902	02	50	:;.18<=.480	>"$	>$���?(@$�">		 A	 B$��(	 C	 D$�"�("�	 E	 F"�GH$�?�("�	 ��	 I$���J	@$K�"�	"�	@$KK�>$���?("�	 �L	 M�("�J	'K�"�	"�	>�(("�	 �)	 N��H"G	"O?G�P�"Q	'��H"G�$K�%"�	RS�@��$(J	%#K$%J	'��H"G(�"(&"P		"�	%KKPT	 �U	 VG""P	 LW	 V�P	 LL	 V"(("�	"�	�G�X�	 L)	 IKP�P>$���?(@$�">"�	#KK$�H"$	@""�	YDVZ$�?�(G�&�	["P(KK(	 LU	 \KKG(�&�"�	"�	���"$�"G"�	�KK$HK�	 LC	 ]�PP"����$(&"P	 LE

�̂	_��������	���	�����̀�a	����b	�	�����������̀�	 �cd�	ef�b��̀����	���	b�	g����hi���	��������	 �jk��������	 �l

� ^ �mnopqrsntruvwwr	x	yzs{nv|vpqrrpz}~nq{	�v�	�������

������ e��������	���	b�	b����	��������	���	g����hi���	�	������	�	���	jd



��������	�

����	����	�����������������������������������������  �!"#$%&'"(&)*++&�,�-.'/"*0*$%&&$.12"%/�3*4�5655758

9::;<=>?@�AB�C�DEFGH<GHIEH�EH�@JKLGMNK>GE DEFGH<GHIEH�:FEO�9E>�9EOPGEHE�KLI:OG>QE�FKH�R?>OGSTN:OE�C�UKIGHK�V�FKH� A



���� ��������	
���	������������������������������������������ �����!�"��#���$�%��&��'�%(��)��*�&��)"�+),�(()��*�!�)��-.��+/�0���,� ���'��)�%�1���,�&�2�1�"���".+)+��3�(1,�"���"��&+���4�(1���+�5��%����$��).0����+��)��-�)��1(�),��,.$��5(�'�������)+��%����1�'���5���)���0"+6#�%(���+6#�7��+�� +6�+,��� �.+'��5(('��%(������%��,�.+���2���)(�( (,�,8�)��9�%��,/��5+))�1��)(�( (�'��9�:;<��=��(0�+��4>4>!����"���-�)��1(�),�����)+��,,��##�� �,�(�)��-��?<�&�5���4>44!�������������������������� ������2(�����+��� ����''��� +6�)��+����$���(�+��%(��)���@ABCDEFEAG�AG�HA�IGJKCHADILMA�@ANAOEIA�HKK@�HA�PQR�SAD�GFT���������U�55�������!�)��1�((��)��*�/0�55+,,+�%���()��+����<��(1,�,��.0�.���1����(()$1���)�)�,'.�)+����:��9�:;�2��)�� �"���)�)����"������)+��,0����.5����"�������<����+,��+����$�� ((������(�'�1+6'������ �%(������%��,��$�5��'�+%�(.�%(��)��1��5��)��$��).0���������,.$��5(�'������� �,1((��&�V��WXY�%(��"������(1��$��).0�((� �)��:��$��).0���������,.$��5(�'����&+6���%��(��2���)�1+6'�%����"���((�1�%�����%(��)������%��,�+��)��9�:;���:��9�:;/����%��,�2(����%����)��*���$�$��).0�����$�+%�(.� �,0"+'/ ((�<�).,��+����$�5��'�+%�(.�������)��$��).0�����$+�)�1+���)+�� +6�)��*�/(�(1Z,�,�+,��� �.+'�<�+,�&�%��1�5���1+6'��� �.+'��5(('��%(��)��+�)�1+�����%����)�����#��5.1��+��,5��+����4>4>����%����)���0"+6#�%(���+6#<�5((��&����)+������%����&�%���"((1 ((�!�+,�)������$,+�)�1+���

((���$(,���5�)�&�� ��������1(����((�,1.+���� +6�)���+0"�1+6�������)��%��)+�����*�!�.+��4>3X��:+��()%+�,� ����#��).,�[*�/$��).0�����$��V���+,,��)��2((�)���+��)��9�:;�)+����)+��&+6���5�)��-.��+/�0�������'.����� ���'����<�&+6��&�%��1�5���1+6'�%��%(�����)����,0"(��+�����\�:�����(1����"(1��,�((���������<�#�.+�<�$�.1%�.0"���<������<�&()��<���(($&(()�1+�<�2(1�����1+�<��1+6#�1+���".+)+���(1���+�5�!����((���������<�#�.+�����$�.1%�.0"�����"��&+����(1���+�5�!�2(�����+��� �,0"+' ((��+��)��9�:;/)(�(,�����+��%����&+6��((��(5�,��$�����$,�+%�(.���)((����;1,�"�����"(1���%��)+��,%�&�1���� �('<�)(��+,�)��5+,,��)��2((�)��%��%(�����)����"�����5+))�1)��%(����1+6',����+���$��).0�����)���/�((�,�)����,��%(��)��*�/$��).0�����$!��;�)����5+,,��)��2((�)���'��)���)����((�,�%��%(�����2��)���)��������><��5)(��'���2��)���((�����5���)(��"����.��+]����+����#��(.2�1+6',�+��"���$��).0��%���'�5���-��?�'(��,�5,���)��,0"�+)�5('����.,,����Z$���$��).0����)+���+���.+���,$1+�,��'��)���2��)���+��)��9�:;/(�(1Z,���:((��5�"��#��)��0�55+,,+��,�5,���'� ���'��+������$� (,+,�%(��-��?����(()$1���)<� +6%��� ��1)��5��()������'+6'����((���Z$�������������1+]����-��?�2��)�� �"���)�)����"�����������+,��$�� ((������(�'�1+6'��%+(�"��$,8̂̂��%�/��1+����+%5��1�_ `abcdefghcigjkllg�m�nohpckqkefggeorscfp�tku�vwvvxvy

z{{|}~��������������}�������������������� �����}������{����z���z�����������{������������������{��������������������



���� ����		�
�����������
�����
����
�������
�
��
��
��������������������������� ������!�	�"#��
����
�������		�
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{PV�UPP̂�]hV�UP�P�jRXUS~\PV�]ĥ\�ZST\PV�UP��]t�XpUh\��P�VTP\�]X̂UXPV�hhV�UP��]tn~RT\PRTh�UTP�UP�]X̂[hhRn��UTioPTU�ĥ_�]̂PP_]PR]hViPR�ZPXXRUP̂PV�ìPoĥ\P_�PT[T\m�T��PR�PVWXY�]T\hpTVP�yerfc��P\���nĥiXRT\pP�T_�UhhR�VTP\�]XXR�iPphhQ\�̀oP\�T_��X]PP̂�pXiP̂T�Q�¢£¤¥¦¦�§̈©�ª¥¢¤«fc�|P�]X̂[hhRUTioPTU�ĥ_�]PR]hViPR��XS�]Th�PPV�hVUPRP�[Pi�iPRPiP̂U�pXP\PV�[XRUPVc�
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qmJl�mT�rspthXa�oe�h[T�MJvJ�wxifumlJ\R�Rl[[l�mT�thX qtuthXa�tPJzJTa�XWe�STmJl�LPJMŶ�l�zJ�MmR_OJz[TlmJa�qtufgÎ�\[[O�N]mlJT�MJ�thX̀IP]mKKPTRa�dje�SLPJMY iJ�_OmlJOm[�h[T�MJ�thX�hPPO�ZJl�NJPPOMJKJT�h[T�S\[[KlmQMYRPJzJT�vmQT��]TM[\JTlJJK�[TMJOR�M[T�MJ�qtuNJPPOMJKmTL̀�i[l�n[T�MJ�MmR_OJz[TlmJ�l]RRJT�qt�JT�thX�SMJJKRY�hJOnK[OJT̀ tPJzJTa�TmJl�LPJMIP]mKKPTRa�LPJM p[T�Mml�zOPM]_l�}POMl�cXo�LO[\�P��\JJO�LJLJlJT̂�lJT�\mTlJ�ĉX��MJ�ZPJhJJKZJmM�MmJ�hPPO�MJ�q]lOmut_POJ�}POMl�NJPPOMJJKM̀
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	Aanbiedingsbrief_Evaluatie-van-het-algoritme-van-nutri-score
	2
	samenvatting
	01	inleiding
	1.1	Aanleiding
	1.2	Nutri-Score
	1.3	Commissie en werkwijze
	1.4	Leeswijzer

	02	Nutri-Score
	2.1	Logo en algoritme van Nutri-Score
	2.2	Nutri-Score, Richtlijnen goede voeding en 
Schijf van Vijf
	2.3	Verschillen in totstandkoming Nutri-Score en 
Schijf van Vijf
	2.4	Aanpassingen in het algoritme

	03	beoordeling van het algoritme
	3.1	Verbeteringen in het algoritme
	3.2	Aansluiting op de Richtlijnen goede voeding en 
Schijf van Vijf

	04	advies
	4.1	Verbetering van de aansluiting op Nederlandse 
richtlijnen
	4.2	Voorkomen van ongewenste effecten
	4.3	Transparantie
	4.4	Regels voor plantaardige vervangers van dierlijke producten
	4.5	Algemene aanbeveling voor het gebruik van een 
voedselkeuzelogo

	literatuur

	3
	4



