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MEMO 
Datum:  1 februari 2022 

Van:   Voedingsjungle; Michelle van Roost 

Aan:  Secretariaat Stichting Reclame Code  

Betreft:  ref klacht 2918: door AH veelvuldig gebruik van niet goedgekeurde voedingsclaim 

Nutri-Score in communicatie-uitingen en op verpakkingen 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Achtergrond 

Op 20 januari 2022 heb ik een klacht ingediend over het door de Albert Heijn veelvuldig gebruik van 

de niet goedgekeurde voedingsclaim Nutri-Score. N.a.v. het ingezonden klachtenformulier heb ik 

op 28 januari 2022 van het secretariaat een email ontvangen met een verzoek om aanvullende 

informatie. Hieronder is de aanvullende informatie van punten 1 tot en met 9 toegevoegd. Punt 10 is 

niet relevant voor de klacht. De verwijzing naar het boek ‘Wegwijs in de voedingsjungle’ is 

abusievelijk aangezien voor een onderdeel van de klacht. Dit betreft echter een noot in mijn 

emailhandtekening en heeft geen betrekking op de ingediende klacht. Punt 11 is toegevoegd, de 

reclame/aankondiging in Allerhande. 

 

   

Aanvullende informatie punten 1 t/m 9, aanvullend op het op 20 januari 2022 door 

Voedingsjungle ingediende klachtenformulier. 

 

Algemene opmerking: onderstaande link en bijlage 1 vormen bewijsvoering voor de brede inzet van 

communicatie-uitingen van Albert Heijn m.b.t. de invoering van Nutri-Score op / bij producten om 

inzicht te geven hoe gezond de producten zijn. Mijn inziens wordt Nutri-Score hier gebruikt als 

voedingsclaim. Deze aanvullende informatie staat naast de punten die in uw email naar voren 

worden gebracht. 

https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-start-met-volgende-stap-van-geleidelijke-invoering-nutri-score/ 

 

1. TV-commercial -> in de email van 28 januari j.l. geeft het secretariaat van de Stichting 

Reclame Code aan deze televisie-reclame zelf op te zoeken. 

    

2. Advertorial:  

AD: https://www.ad.nl/branded/weet-wat-je-koopt-in-de-supermarkt-met-de-nutri-

score~a623118c/ 

(bijlage 2) 

NU.nl: https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-albert-heijn/6177415/dit-helpt-om-een-

gezondere-leefstijl-mogelijk-te-maken.html?redirect=1 

(bijlage 3) 

 

https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-start-met-volgende-stap-van-geleidelijke-invoering-nutri-score/
https://www.ad.nl/branded/weet-wat-je-koopt-in-de-supermarkt-met-de-nutri-score~a623118c/
https://www.ad.nl/branded/weet-wat-je-koopt-in-de-supermarkt-met-de-nutri-score~a623118c/
https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-albert-heijn/6177415/dit-helpt-om-een-gezondere-leefstijl-mogelijk-te-maken.html?redirect=1
https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-albert-heijn/6177415/dit-helpt-om-een-gezondere-leefstijl-mogelijk-te-maken.html?redirect=1
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3. Gesponsorde uitingen op social media:  

Facebook, 2 voorbeelden: 

 
 

 

4. Aanbiedingen in de bonusfolder: 

Week 2: 10 t/m 16 januari 2022 
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Verwijzing Nutri-Score in vierkant bij aanprijzing bonus-korting 
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In de tekst rechts wordt de link gelegd tussen gezonder kiezen en Nutri-Score en daarmee 

wordt Nutri-Score ingezet als voedingsclaim. ‘Zo zie je in één oogopslag dat een 

donkergroene A de meest gezonde optie aangeeft’.   
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Week 3: 17 t/m 23 januari 2022  
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Met op de linker- en rechterpagina de verwijzing naar Nutri-Score en de hulp die dit logo 

biedt om een gezonder product uit te kiezen (voedingsclaim). 

Daarbij worden 2 producten getoond met een groene score, die niet in de Schijf van Vijf 

passen, zie punt 8.  
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5. De grote schapkaart bij het zuivelschap op de winkelvloer: 
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Zie ook de raamsticker die de link legt tussen gezonder kiezen / gezondere producten / logo Nutri-

Score 

 
 

6. Het voeren van Nutri-Score op huismerkproducten of bij huismerkproducten in de online 

winkel 
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Uit persbericht Albert Heijn:  

https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-start-met-volgende-stap-van-geleidelijke-invoering-nutri-score/ 

 

 
 

Voorbeeld online winkel:  

 

 

 
 

https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-start-met-volgende-stap-van-geleidelijke-invoering-nutri-score/
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7. Voorbeeld Nutri-Score op digitaal prijskaartje: 
Zie ook persbericht bij punt 6.  
Voorbeelden in de winkel, deze voorbeelden kunnen zorgen voor verwarring omdat deze twee 
producten niet in de Schijf van Vijf staan maar wel een groene Nutri-Score A/B krijgen. 
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8. “Volgens de richtlijnen van de schijf van 5 bevat de amandelvariant te weinig kwalitatief 
goede eiwitten om als alternatief aangeprezen te kunnen worden voor zuivel. Ook is er geen 
vitamine B12 en calcium toegevoegd”. 
 

Communicatie-uiting waarin Amandel-zuivelalternatief naast reguliere zuivel wordt geplaatst:  
https://folder.ah.nl/beter-eten-magazine-2022/page/10-11 
(zie bijlage 4) 

https://folder.ah.nl/beter-eten-magazine-2022/page/10-11
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- Criteria Schijf van Vijf voor zuivelproducten / zuivelalternatieven: 

Bron: 
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf
%20van%20Vijf/Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf.pdf  
Pag 43 (zie bijlage 5) 
 

 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf.pdf
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In deze criteria staat vermeld dat zuivelalternatieven (plantaardige eiwitdranken en desserts) 
minimaal 20 en% eiwit dienen te bevatten, evenals gelijk of meer dan 80 mg/100g calcium (Ca) en 
0,24 mcg/100g vitamine B12. 
 
Hieronder de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel van het zuivelalternatief:  
(zie bijlage 6) 
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- 1 gram eiwit levert 4 kcal 
- Bovenstaand amandelalternatief bevat 2,7 gram eiwit, dat komt overeen met 10,8 kcal 

energie afkomstig van eiwitten. 
- 100 gram product bevat 117 kcal energie 
- Dit product bevat 9,2 en% eiwit. Dit is lager dan de minimale hoeveelheid van 20 en% 
- Dit product bevat volgens de voedingswaardeclaratie geen toegevoegd calcium en ook geen 

toegevoegd vitamine B12.  
- Daarom is dit product geen volwaardig alternatief voor zuivel 

 
 

In de volgende uiting wordt halfvolle yoghurt perzik en blanke vla als gezond aangeprezen:  

Beide producten staan buiten de Schijf van Vijf. 

 
 

Blanke vla wordt aangeprezen als een gezonde keuze, maar staat buiten de Schijf van Vijf, zie de 

criteria uit de Richtlijnen Schijf van Vijf hieronder. Bijlage 5, pag 43: 



Klacht | aanvullende gegevens - klacht ref 2918  

Voedingsjungle – kennis en communicatie over voeding – KVK: 85050199 Pagina 16 van 22 

 
De Schijf van Vijf maakt onderscheid tussen dagkeuzes (iets kleins buiten de Schijf) en weekkeuzes 

(iets groters). Zie ook pagina 16 uit de Richtlijnen Schijf van Vijf (bijlage 5). 
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(Blanke) vla is volgens het Voedingscentrum een weekkeuze:  

 
 

Zie ook de voedingswaardetabel:  

https://www.ah.nl/producten/product/wi1509/ah-blanke-vla 

Zie bijlage 7 

 

 
Blanke vla bevat o.a. te veel totaalsuiker en verzadigd vet volgens de criteria voor zuivel.  

 

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi1509/ah-blanke-vla
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Ook de halfvolle Yoghurt Perzik is een weekkeuze, dat maakt een groene Nutri-Score verwarrend:  

 

 
 

Dit product bevat te veel suiker het totaal aan suiker zou niet boven de 6 gram per 100 gram mogen 

zijn. Dit product bevat 9,5 gram suiker per 100ml.  

 

Zie voedingswaardetabel: https://www.ah.nl/producten/product/wi448487/ah-halfvolle-yoghurt-

perzik 

Bijlage 8 

 
 

 

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi448487/ah-halfvolle-yoghurt-perzik
https://www.ah.nl/producten/product/wi448487/ah-halfvolle-yoghurt-perzik
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9. Nutri-Score is nog niet goedgekeurd voor gebruik in Nederland 
 
Uit stakeholderoverleg 29 sept 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/09/29/verslag-
stakeholdersoverleg-29-september-2020/Verslag+Stakeholderoverleg+29+september+2020.pdf 
Bijlage 11: 
 

 
 
 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding/nieuw-voedselkeuzelogo-
nutri-score 
Zie bijlage 9 
 
Nederland is van plan om het logo te gaan gebruiken, maar eerst moet het logo voldoende zijn 
aangepast om ingevoerd te kunnen worden, zie deze pagina van de Rijksoverheid:  
 

 
Passage uit stakeholdersoverleg:  
De bewindspersoon vanuit VWS zal samen met de Gezondheidsraad beoordelen of er voldoende 
solide basis is om het voedselkeuzelogo in te voeren. Dit komt uit het verslag van april 2021:  
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/04/22/verslag-
stakeholdersoverleg-22-april-2021/verslag-stakeholderoverleg-22-april-2021.pdf 
Bijlage 10 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/09/29/verslag-stakeholdersoverleg-29-september-2020/Verslag+Stakeholderoverleg+29+september+2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/09/29/verslag-stakeholdersoverleg-29-september-2020/Verslag+Stakeholderoverleg+29+september+2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding/nieuw-voedselkeuzelogo-nutri-score
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding/nieuw-voedselkeuzelogo-nutri-score
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/04/22/verslag-stakeholdersoverleg-22-april-2021/verslag-stakeholderoverleg-22-april-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/04/22/verslag-stakeholdersoverleg-22-april-2021/verslag-stakeholderoverleg-22-april-2021.pdf
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-> Toevoeging door MVR: Belangrijke noot: de resultaten van de internationale wetenschappelijke 
commissie zijn vertraagd. Deze werden eind 2021 verwacht, nu is de verwachting rond mei 2022. Deze 
resultaten zijn nodig bij de besluitvorming of Nutri-Score definitief in Nederland geïntroduceerd wordt. 
Zie voor bewijsvoering onderstaande mails: 
 
 
Het ministerie van VWS geeft op 14 januari per mail aan dat het internationale evaluatietraject nog 
loopt. Zolang dat loopt kan er geen definitief akkoord gegeven worden op invoering van het logo:  
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16 sept 2021 gaf VWS al aan dat er voldoende vertrouwen moet zijn in de voortgang van aanpassing 
van het algoritme van Nutri-Score. 
 

 
 
 
De houding van het ministerie van VWS t.a.v. pilots al dan niet met een onderzoekskarakter:  
Zie ook bovenstaand persbericht om te bepalen of dit nog om een pilot gaat, of een grootschalige 
introductie.  
Bijlage 11: 
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11. Aanvullend: advertentie in Allerhande:  

Allerhande, 3 januari – 25 februari 2022, pagina 95 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


