
/

Internationale organisatie moet Nutri-Score gaan borgen

In november 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt dat hij de
Nutri-Score wil invoeren als voedselkeuzelogo. Het is de bedoeling dat er een internationale organisatie voor Nutri-
Score komt. Dat overleg is inmiddels gestart met de aan Nutri-Score deelnemende landen, zo meldt de staatssecretaris
aan de Tweede Kamer. 

De berekening achter de Nutri-Score moet nog worden aangepast, zodat het beter aansluit bij de bestaande wetenschappelijke
inzichten over de relatie tussen voeding en gezondheid, aldus Blokhuis. Voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen zijn
hierbij het vertrekpunt. Het logo moet zo min mogelijk tot verwarring leiden over wat de gezondere keuze is, zoals Nederlanders
deze kennen vanuit de Schijf van Vijf.

Begin 2020 is direct het overleg gestart met de aan Nutri-Score deelnemende landen om te komen tot een internationale
organisatie voor Nutri-Score. Tijdens dit traject wordt toegewerkt naar internationale ‘governance’, waarin onder andere
afspraken worden gemaakt over het inrichten van een stuurgroep en een onafhankelijk wetenschappelijk comité. Ook worden
afspraken gemaakt over een registratieplatform en het faciliteren van het bedrijfsleven met goede uitleg over alle facetten van
Nutri-Score. 

Verder wordt in het internationale overleg afstemming gezocht en informatie uitgewisseld over onder andere
communicatieactiviteiten zoals publiekscampagnes, de monitoring van de invoering van het logo en het volgen van de effecten
van het logo op consumentengedrag. Zodra alle afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst tussen de
deelnemende landen, zal een onafhankelijk wetenschappelijk comité aan de slag gaan met de wetenschappelijke evaluatie van
de achterliggende berekeningen van Nutri-Score. Ook vanuit Nederland zal Blokhuis hiervoor enkele wetenschappers
aandragen.

De lancering van het logo in Nederland is gepland medio 2021 voor. Op het moment van introductie moet het logo zijn
toegestaan op grond van de Nederlandse regelgeving. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de communicatie over het
logo. Lancering van het logo wordt afgestemd met belanghebbende partijen.
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