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N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Onenigheid over Nutri-
Score: supermarkten
gebruiken ‘m al volop, maar
officieel is die nog niet
ingevoerd
Gezond eten Het voedselkeuzelogo Nutri-Score mag pas op
verpakkingen staan na de officiële invoering. Toch is het al
volop te zien in de supermarkt. Dat verwart consumenten en
schaadt hun vertrouwen, waarschuwen voedingsexperts.

Martine Kamsma 17 februari 2022 om 22:45
Leestijd 6 minuten
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Wie een toetje zoekt bij Albert Heijn, ziet nu een soort energielabels in het koelvak.
Magere kwark scoort een A, dubbelvla een C. Nutri-Score, het logo dat de gezonde
keuze moet laten zien, is in korte tijd op zes- van de tienduizend eigenmerkproducten
van AH gezet. De grootste supermarktketen van Nederland gooide er meteen een
stevige campagne tegenaan, met reclamespots op televisie en paginagrote
advertenties in de dagbladen. „Gezonder kiezen wordt makkelijker met Nutri-Score.”

Albert Heijn is niet de enige – Jumbo en Plus gebruiken Nutri-Score ook al, en het staat
op steeds meer A-merken. AH is wel de supermarkt die er het grootst mee uitpakt. Je
zou bijna denken dat Nederland een nieuw keurmerk heeft. Dit klopt niet: het
voedselkeuzelogo is nog niet aangepast voor Nederland en wettelijk nog niet
toegestaan. En hoewel de supermarkten Nutri-Score nu een kickstart geven, brengen
ze hiermee volgens anderen het logo juist in gevaar. Van de grote retailers wacht
alleen Lidl op de aftrap van de overheid.

Dat roept vragen op. Waarom moest Nutri-Score er komen? Wat heeft de consument
eraan? En kan het logo vlak voor de officiële invoering nog sneuvelen?

Niet lang geleden had Nederland het ‘Ik kies bewust’-vinkje. Consumenten begrepen
dat logo niet. En ze zagen het als een reclameplaatje van de industrie: die moest
ervoor betalen om het op producten te zetten. Toen het kabinet in 2016 besloot het
vinkje af te schaffen, kwam het van oorsprong Franse Nutri-Score in beeld als logische
opvolger. Een aantal Europese landen had er al voor gekozen, de industrie wilde dit
liever dan een stoplichtlogo en consumenten snapten de boodschap van Nutri-Score,
bleek onder meer uit een peiling van de Consumentenbond.

In november 2018 stuurde AH-directeur Marit van Egmond een brief van zeven
kantjes en tien bijlagen naar toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis (ChistenUnie)
van Volksgezondheid met het verzoek Nutri-Score snel goed te keuren.
„Consumenten hebben behoefte aan een logo dat gezonde keuzes makkelijk maakt.”
En: „Steun vanuit de overheid is onmisbaar.”

De les van het vinkjesdebacle was: om het
vertrouwen van consumenten te winnen,
moest de overheid het voortouw nemen met
een ona�ankelijk logo. Maar terwijl Blokhuis
met uiteenlopende organisaties probeerde

HOE WERKT NUTRI-
SCORE?

Luca van der Vossen 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/12/consument-wil-liefst-rood-oranje-groen-stoplicht-op-voeding-in-plaats-van-vinkje-a1599182
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Nutri-Score op te nemen in een breder
polderakkoord om Nederland gezonder te
maken, klonken ook de eerste kritische
geluiden.

De rekenmethode van Nutri-Score leidde soms
tot opmerkelijke uitkomsten, was in het
buitenland al te zien. Pizza met een A of cola
met een B? En dan een C voor thee en olijfolie?
Niet alleen verwarrend voor consumenten,
ook in strijd met de op wetenschap
gebaseerde voedingsrichtlijnen en de Schijf
van Vijf, hét middel van de overheid om
Nederlanders voor te lichten over gezonde
voeding. Zonder aangepaste criteria voor
bepaalde productgroepen, zoals brood of vis,
zou je die gekke scores houden. Ook was er
onvoldoende bewijs dat consumenten Nutri-
Score in het echte leven, in de supermarkt,
goed begrijpen en gebruiken. En zou het wel
op álle voedingsmiddelen komen, en niet
alleen op ultrabewerkte fabrieksproducten?

Een brandbrief van 175 voedingsdeskundigen
porde het ministerie van Volksgezondheid op.
Er was nog wel wat nodig om iedereen in het
polderoverleg achter Nutri-Score te krijgen.

In november 2019 organiseerde
staatssecretaris Blokhuis een bijeenkomst waarbij Nutri-Score officieel gepresenteerd
werd als het „best beschikbare logo”. Medio 2021 zou het worden ingevoerd en er was
geluisterd naar de kritiek: een internationaal wetenschappelijk comité zou alle
bezwaren meenemen en gaan sleutelen aan de rekenmethode om Nutri-Score in lijn te
krijgen met nationale voedingsrichtlijnen in de deelnemende Europese landen.

Zo lukte het Blokhuis om de gezondheidsorganisaties, voedingsdeskundigen,
consumentenclubs, producenten en supermarkten allemaal achter het nieuwe logo te
krijgen. Afgesproken werd dat niemand voor de troepen uit zou lopen en dat de
overheid het startschot zou geven voor een nationale voorlichtingscampagne.

Nutri-Score gee een oordeel over

de voedingswaarde van

levensmiddelen. Dat gebeurt op

basis van ‘negatieve’ en ‘positieve’

componenten. Energie, suiker,

verzadigd vet en zout zijn minnetjes.

Groenten, fruit, noten, peulvruchten,

vezels en eiwi�en zijn pluspunten.

De optelsom levert één totaalscore

op. Die wordt weergegeven op een

schaal van A tot en met E en

bijpassende kleuren van

donkergroen tot rood. Nutri-Score

gebruikt een aparte berekening voor

dranken, kazen, smeer- en

bereidingsve�en.

Gezonde ingrediënten kunnen de

minnetjes deels compenseren. Dat

kan fabrikanten stimuleren om

producten te verbeteren. Critici

vrezen dat producenten hogere

scores proberen te krijgen door

bijvoorbeeld een beetje minder zout

en wat vezels toe te voegen, zonder

dat het product daarmee gezond

wordt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/22/dit-zijn-de-ambities-voor-een-gezonder-nederland-a2756248
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/geef-overheid-tijd-voor-ontwikkelen-voedselkeuzelogo-a3965347
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Een nieuwe logo om gezonder te kiezen: 7 vragen over
Nutri-Score

En toen kwam corona. De stroomversnelling waar iedereen op had gehoopt, werd
stilstaand water: overleggen werden uitgesteld, deadlines niet gehaald. Het
wetenschappelijk comité, onmisbare schakel in het proces, begon pas in februari
2021. De staatssecretaris moest in juni met een nieuwe streefdatum komen: de eerste
helft van 2022.

Inmiddels is het februari 2022, zes jaar na het doodvonnis van het vinkje en twee
staatssecretarissen verder. De evaluatie van het internationaal wetenschappelijk
comité laat nog op zich wachten, zeker tot mei. Pas als dat rapport er is, kunnen de
Gezondheidsraad en het volksgezondheidsinstituut RIVM aan de slag met hun advies
aan de staatssecretaris. Tussendoor moest de Warenwet worden aangepast om het
logo, dat gezien kan worden als een gezondheidsclaim, een wettelijke basis te geven.
Als al die hordes zijn genomen, kan de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid,
Maarten van Ooijen (CU), het logo officieel invoeren.

‘Pilots’ met duizenden producten
Maar de geest is uit de fles. Nutri-Score duikt overal op en het ministerie kan er weinig
tegen doen, blijkt uit gesprekken met betrokkenen. Dat dit kon gebeuren, heeft te
maken met de ruimte die VWS bedrijven gaf voor pilots om van te leren. Die zouden
kleinschalig en tijdelijk moeten zijn, maar het ministerie koos ervoor dit niet „dicht te
regelen”, aldus een woordvoerder. Zo kunnen supermarkten duizenden producten
van een Nutri-Score voorzien, reclamecampagnes voeren en toch spreken van een
pilot. „Waarbij de suggestie wordt gewekt dat het al een wettelijk toegestaan logo is”,
staat in een nog niet gepubliceerd verslag van een overleg van VWS met alle
betrokkenen in januari.

Achter de schermen heeft VWS Albert Heijn op de vingers getikt, bevestigt een
woordvoerder: de supermarkt moet stoppen met de advertenties, advertorials en tv-
spots die Nutri-Score-producten aanprijzen. Maar van sancties is vooralsnog geen
sprake en ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt niet op. Intussen
negeert AH de oproep om Nutri-Score niet meer te promoten. Zo staat het logo nog
steeds in de Bonus-folder. „Gezonder kiezen wordt een ABCDE’tje.”

https://www.nrc.nl/ochtend/2022/01/08/#106
https://www.ad.nl/branded/weet-wat-je-koopt-in-de-supermarkt-met-de-nutri-score~a623118c/
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Bij de Reclame Code Commissie ligt sinds begin februari een klacht van
Voedingsjungle, het communicatiebureau van Michelle van Roost, mede-
initiatiefnemer van de eerdere brandbrief. Haar punt: AH gebruikt een nog niet
ingevoerd logo als voedingsclaim en zaait daarmee verwarring over wat gezonde
voeding is. „In reclames zie je blanke vla en halfvolle perzikyoghurt met een groene
B”, geeft Van Roost telefonisch als voorbeeld. „Die eet je ‘voor de lekker’, je moet
consumenten niet wijsmaken dat gesuikerde yoghurt gezond is.”

‘Halfbakken logo’
Ook het Voedingscentrum, verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting voor
gezonde voeding, vindt dat supermarkten met een „hal�akken logo” voor een valse
start zorgen. Directeur Gerda Feunekes: „Met introducties die veel verder gaan dan
een experiment, verrommelt het geheel. Het mág nog niet in Nederland gebruikt
worden, daar moet de retail zich aan houden.”

The New York Times luidde in 2009 het einde in van het Amerikaanse Smart Choices-
logo, door bij een foto van Kellogg’s Froot Loops (gesuikerde ontbijtringetjes) te
schrijven: „Voor uw gezondheid.” Annet Roodenburg, lector voeding en gezondheid
aan de HAS Hogeschool, gebruikt het voorbeeld vaak in presentaties om duidelijk te
maken: „Je hebt maar één zo’n product nodig om de geloofwaardigheid te verpesten.”

Ze vindt Nutri-Score best een mooi instrument, vooral als het op alle voeding in de
supermarkt komt, zodat consumenten ook echt wat te kiezen hebben. „Maar als de
scores niet in lijn liggen met de voedingsrichtlijnen, schaadt dat het vertrouwen aan
twee kanten: in Nutri-Score én in de Schijf van Vijf.”

Dat Nutri-Score verbetering behoeft,
bestrijden de supermarkten niet. Maar ze
willen dóór. „Een groep wetenschappers en
een handjevol producten gijzelen nu een
systeem dat zich in Frankrijk en België al
bewezen heeft”, zegt Marc Jansen, directeur
van supermarktkoepel CBL.

Ook de Consumentenbond, eerste aanjager
van Nutri-Score, dringt aan op snelheid en
vindt dat het logo niet volledig hoeft te
matchen met de Schijf van Vijf. „Ze vullen
elkaar aan.”
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Maar dan nog: vanwaar dat ongeduld? Jansen:
„Je kunt het verdacht vinden, maar
supermarkten zijn intrinsiek gemotiveerd om
bij te dragen aan een gezonder Nederland.” AH
zegt nu al een verschuiving in online
aankopen van C/D- naar A/B-scores te zien. Feit is dat supermarkten ook een
commercieel belang hebben: nu Nutri-Score al op zoveel producten zit, en enkele
supermarkten campagne voeren, willen concurrenten de boot niet missen. Nutri-
Score is niet alléén maar een keuzehulpje voor de consument. Het is ook een
marketingtool waarmee supermarkten hun eigen producten kunnen aanprijzen.

Duidelijk is dat andere deelnemers aan het overleg ongelukkig zijn met de
voortvarendheid van de supermarkten. De definitie van pilot is wel „heel breed
geïnterpreteerd”, staat in het verslag van 18 januari. En „de onrust en opwinding
komen een gedegen introductie niet ten goede”. Op de achtergrond, blijkt uit mails,
dreigt de toezegging dat de staatssecretaris tot op het laatste moment de stekker uit
Nutri-Score kan trekken.

Bij VWS wordt intussen gewerkt aan de grote publiekscampagne voor Nutri-Score. De
eerste testen zijn gedaan. Of deze campagnes de verwarring over gezonde voeding
wegnemen, moet nog blijken.

Tot die tijd staat de consument voor het zuivelschap met in zijn hand twee pakken
halfvolle melk van de Zaanse Hoeve: een groene A op de verpakking van twee liter en
een B op het pak van één liter. En nergens staat waarom.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC in de ochtend van 18 februari 2022

Alliantie Voeding voor de Gezonde

Generatie, Consumentenbond,

Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl.
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