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De Nutri-Score vanuit juridisch
oogpunt: vette kluif of mager
beestje?
Samenvatting
Het kleurrijke en eenvoudig te lezen label van de Nutri-Score was alomtegenwoordig in het nieuws in 2018. Naar het Franse
voorbeeld haast België zich om de Nutri-Score ten behoeve van de consument te introduceren. De Nutri-Score mag dan
wel op het eerste gezicht een simpele en vrijwillige ingreep voor operatoren lijken, toch liggen er nog enkele open juridische
vraagstukken op de weg. Zo gelden belangrijke kanttekeningen bij het vrijwillig karakter ervan en de mogelijke verstoring
van de Europese interne markt. Deze bijdrage beoogt om deze overwegingen vanuit een juridisch oogpunt te benaderen en
blikt tegelijk vooruit.

Summary
The colourful and easy-to-read Nutri-Score label received a lot of press coverage in 2018. Following the French
example, Belgium is eager to introduce this nutritional label for the benefit of consumers. The Nutri-Score
appears straightforward and non-binding. But more than one legal question remains. Is the Nutri-Score really
optional? Can it disrupt the European Single Market? This article aims to approach these questions from a
legal point of view while also looking ahead to future developments.

Résumé
L’étiquetage très coloré et facile à lire de Nutri-Score était omniprésent dans l’actualité en 2018. A l’instar de la
France, la Belgique s’empresse d’introduire le Nutri-Score dans l’intérêt du consommateur. Si le Nutri-Score
semble à première vue être une intervention simple et volontaire pour les opérateurs, quelques questions juridiques persistent. Ainsi, il existe e.a. d’importantes réserves quant à son caractère volontaire et à l’éventuelle
distorsion du marché intérieur européen. Cette contribution vise à aborder ces considérations d’un point de
vue juridique, tout en adoptant une perspective d’avenir.

1 Inleiding

mee, onder andere, de elektrische Audi e-tron en het F-35-gevechtsvliegtuig.

De Nutri-Score was in 2018 niet uit het nieuws weg te slaan.
De lezers van De Standaard verkozen het voedingslabel NutriScore zelfs tot het Product van 20182. Het label verslaat daar-

Het opvallende en eenvoudig te lezen label van de Nutri-Score
maakt dat een consument met een oogopslag kan bepalen of
een levensmiddel al dan niet aan zijn verwachtingen voldoet.
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Advocaten bij Stibbe.
De Standaard, 27 december 2018, “Het product van 2018: Nutri-Score helpt om evenwichtiger te eten”; De Standaard, 31 december 2018, “Nutri-score is
beste innovatie”.
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