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Geachte heer Kullberg, 

In het werkprogramma 2021 heeft u als adviestaak opgenomen dat de 

Gezondheidsraad een bijdrage levert aan de wetenschappelijke discussie binnen 

het onafhankelijke internationaal wetenschappelijke comité van het 

voedselkeuzelogo Nutri-Score. Met deze adviestaak draagt de Gezondheidsraad bij 

aan de wetenschappelijke discussie over de evaluatie van het algoritme van Nutri

Score, zoals aangekondigd in de kamerbrief 'Ontwikkeling nieuwe aanpak 

productverbetering en voedselkeuzelogo Nutri-Score' d.d . 30 november 2020. Eén 

van de opgaven van het comité is dat Nutri-Score beter aansluit bij de 

voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen. In deze brief ga ik nader in op 

deze adviestaak en vraag ik een advies ter voorbereiding op de verdere 

besluitvorming omtrent Nutri-Score richting 2022. 

In de afgelopen maanden is het internationale wetenschappelijke comité 

begonnen met de eerste werkzaamheden voor de evaluatie van het algoritme van 

Nutri-Score. Het is nu bekend dat het internationale wetenschappelijk comité 

stapsgewijs diverse productcategorieën beoordeelt en nagaat in hoeverre het 

algoritme aansluit bij de voedingsrichtlijnen. De Gezondheidsraad volgt deze 

werkzaamheden op de voet en verstrekt de Nederlandse wetenschappers adviezen 

voor hun inbreng in het internationaal wetenschappelijk comité. Ik ben blij dat de 

Gezondheidsraad op deze wijze de Nederlandse inbreng toetst aan de 

voedingskundige wetenschappelijke kennis in Nederland en beoordeelt in hoeverre 

de voorstellen passen in de Nederlandse doelstelling dat er geen verwarring 

ontstaat ten aanzien van de Nederlandse voedingsrichtlijnen en Nutri-Score. 

Adviesaanvraag: 

In aanvulling op bovengenoemde werkzaamheden binnen uw werkprogramma 

vraag ik u in december 2021 een advies op te stellen waarin: 

een overzicht wordt gemaakt van de tot op dat moment besloten wijzigingen 

in het algoritme naar aanleiding van de eerste werkzaamheden van het 

internationaal wetenschappelijk comité en de internationale stuurgroep van 

Nutri-Score; 

een inhoudelijke reflectie op deze wijzigingen in vergelijking met de 

Nederlandse voedingsrichtlijnen; 
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— een voorstel met aandachtspunten voor aanpassingen van het algoritme in de 
toekomst. 	 Kenmerk 

3232703-1013103-VGP 

Toelichting 
Er zijn in Europa zeven landen die gebruik maken van Nutri-Score als 
voedselkeuzelogo of die het gebruik voorbereiden, net zoals Nederland. Deze aan 
Nutri-Score deelnemende landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland, Spanje, Zwitserland) hebben zich verenigd in een internationale 
stuurgroep waarin relevante besluiten rondom Nutri-Score worden genomen. 
Daarnaast is in februari van dit jaar een internationaal wetenschappelijk comité 
gestart met de evaluatie van Nutri-Score, waarbij wordt gekeken naar de synergie 
van Nutri-Score met de nationale voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen. 
Het internationale wetenschappelijke comité voert analyses uit van het algoritme 
van Nutri-Score achter verschillende productgroepen. Hieruit zal blijken welke 
wijzigingen in het algoritme gewenst zijn. Deze evaluatie is een continu, grondig 
en iteratief proces dat tussentijdse wijzigingen met betrekking tot het berekenen 
van de Nutri-Score voor productgroepen oplevert. In dit proces worden de 
Nederlandse wetenschappers geadviseerd door de commissie Voeding van de 
Gezondheidsraad en een klankbordgroep onder de commissie Voeding. 
De stuurgroep waaraan Nederland eveneens deelneemt, neemt vervolgens het 
besluit omtrent de beoogde aanpassingen van Nutri-Score. Deze internationale 
besluitvorming is leidend voor de aanpassingen die worden doorgevoerd in het 
algoritme van Nutri-Score. Uw advies in december 2021 wordt derhalve niet benut 
om reeds door de internationale stuurgroep genomen besluiten over de 
aanpassingen van het algoritme te heroverwegen, maar biedt het overzicht van de 
besluiten die in 2021 zijn genomen en een doorkijk naar de werkzaamheden voor 
het vervolg. 
De planning van de Gezondheidsraad voor het opleveren van zijn reflectie van de 
evaluatie van het internationale wetenschappelijke comité is volgend aan de 
voortgang van het internationale wetenschappelijke comité en de door haar 
opgeleverde notities, en besluiten daarover door de stuurgroep van Nutri-Score. 
De eerste inhoudelijke rapportages van het internationale wetenschappelijke 
comité worden dit najaar verwacht en daarom verzoek ik de eerste reflectie van 
de Gezondheidsraad hierop uiterlijk in december 2021 op te leveren. De exacte 
opleverdatum en te adresseren onderwerpen wordt vastgesteld op basis van de 
voortgang binnen het internationale wetenschappelijke comité). 

Vervolg 
De werkzaamheden van het internationale wetenschappelijke comité zullen ook in 
2022 worden vervolgd. Dit betekent dat de Nederlandse wetenschappers 
doorlopend moeten worden geadviseerd op basis van de Nederlandse 
voedingskundige wetenschappelijke kennis. Ik zie daarom graag dat de inzet voor 
Nutri-Score vanuit de Gezondheidsraad ook voor 2022 wordt vervolgd in uw 
werkprogramma. De eerste ervaringen die in 2021 wordt opgedaan met deze 
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werkzaamheden wil ik evalueren en vervolgen met werkafspraken voor 2022. 

Ik hoop dat we hiermee in goede samenwerking en met de juiste taakverdeling 

ervoor zorgen dat de invoering van Nutri-Score zorgvuldig wordt opgepakt. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

Paul Blokhuis
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