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De horizontale versies zijn de 
standaard en genieten voorrang.
De verticale versies mogen slechts in 
laatste instantie gebruikt worden als 
de plaatsing van de horizontale versies 
onmogelijk is. 3

GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

D e Franse wet van 26 januari 2016 
over de modernisering van het 
Franse gezondheidssysteem laat 

het plaatsen van een voedingslogo toe 
op de voorkant van de verpakking van 
voedingsmiddelen.

Het doel van dat logo is de consument 
te helpen om rekening te houden met 
de voedingswaarde van de producten 
die	hij	koopt.	Dit	grafisch	charter	werd	
opgesteld om de voorwaarden voor de 
plaatsing van het logo op verpakkingen 
en communicatiedragers te beschrijven.

Er bestaat een verticale en een 
horizontale versie van het logo, elk in 5 
mogelijke modules.

communicatielogo 
enkel bestemd voor 

communicatiedragers

Inleiding

horizontaal logo in 5 modules bestemd voor 
verpakkingen en communicatie

verticaal logo in 5 modules enkel bestemd voor 
verpakkingen
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1. Samenstelling 
 & kleuren

PACKAGING LOGO
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Samenstelling & kleuren

Samenstelling
logo voor packaging

1.1

H et NUTRI-SCORE-logo werd 
in 10 modules uitgewerkt en 
geeft de rangschikking weer 

van het voedingsmiddel op een 
voedingsschaal met vijf niveaus.

De module die op het product moet 
worden aangebracht, is afhankelijk 
van de eindscore van een algoritme 
bepaald in het lastenboek van het 
gebruiksreglement.

De NUTRI-SCORE-modules zijn 
opgebouwd op basis van vaste 
cijfers en verhoudingen.

Die verhoudingen mogen in geen geval 
worden gewijzigd.

Bij plaatsing op de packaging volstaat 
het de vectormodules, die beschikbaar 
zijn in de bij dit charter gevoegde 
Illustrator-bestanden, te knippen 
en plakken en ze gelijkstandig in de 
gewenste grootte te zetten, zonder ze te 
vervormen.
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Samenstelling & kleuren

Vierkleurendruk
logo voor packaging

B ij plaatsing op de packaging is 
vierkleurendruk de eerste keuze.

De verhoudingen van de te gebruiken 
basisinkt	worden	vermeld	in	de	figuur	
hiernaast.

De zes kleuren van het logo (donker- en 
lichtgroen, geel, oranje, donkeroranje en 
donkergrijs) zijn vaste kleuren en mogen 
absoluut niet wijzigen.

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

NB :  alle versies van de modules zijn beschik-

baar in de Illustrator-bestanden in bijlage van dit 

charter.

1.2
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Samenstelling & kleuren

Eenkleurendruk 
logo voor packaging

I ndien vierkleurendruk onmogelijk is, 
wordt eenkleurendruk aanbevolen.

Hiernaast staan de toe te passen 
waarden per gekozen kleur.

Opgelet! Dit is de enige versie die mag 
worden gebruikt als vierkleurendruk 
uitgesloten is.

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

NB: alle versies van de modules zijn beschikbaar 

in de Illustrator-bestanden in bijlage van dit 

charter..

1.3
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Samenstelling & kleuren

Eenkleurendruk - Voorbeelden
logo voor packaging

1.3
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

A ls de andere afdrukopties onmogelijk 
blijken, is het eenkleurig afdrukken in 
wireframe aanbevolen.

Hiernaast staat de te gebruiken versie zonder 
achtergrondkleur. Het zwart van die versie 
stemt overeen met de kleur gebruikt voor 
een eenkleurendruk.

Dat kan zwart zijn, maar ook elke andere kleur 
aan 100 % (zie voorbeelden hiernaast).

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

NB: alle versies van de modules zijn beschikbaar in de 

Illustrator-bestanden in bijlage van dit charter.

1.4

Samenstelling & kleuren

Wireframe-print
logo voor packaging
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1.4

Samenstelling & kleuren

Wireframe-print - Voorbeelden
logo voor packaging

Versie postiefafbeelding Versie negatiefafbeelding
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2. Toepassingsmogelijkheden
 packaging

PACKAGING LOGO
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

D aIn het merendeel van de 
gevallen worden de modules 
aangebracht op een gekleurde 

achtergrond, foto of afbeelding. 

De modules onderscheiden zich zeer 
goed van de achtergrond waarop ze 
worden geplaatst doordat ze een egaal 
witte achtergrond hebben.

Op dat type achtergrond moet voor de 
«eenvoudige» versies worden gekozen 
met een egaal witte, niet-omlijnde 
achtergrond (zie voorbeeld hiernaast).

Opgelet! Op zeer lichte achtergronden 
wordt een andere versie aanbevolen 
(zie 2.2).

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

2.1

Toepassingsmogelijkheden packaging

Gekleurde achtergronden (foto’s, volvlakken, ...)
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

O p witte en zeer lichte 
achtergronden waarop de vorm 
met witte achtergrond moeilijk 

leesbaar is (te zwak contrast), is het sterk 
aanbevolen om de omlijnde versie van 
de modules te gebruiken, dus met een 
omtreklijn.

Het grijs dat wordt gebruikt voor die 
omtreklijn, is identiek aan het grijs voor 
het lettertype van NUTRI-SCORE.

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

2.2

Toepassingsmogelijkheden packaging

Witte en zeer lichte achtergronden
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorkeursplaats op de verpakking
single packaging

D e NUTRI-SCORE-modules 
moeten op het onderste derde 
deel van de voorkant van de 

verpakking komen.

Op cilindrische of ovale dragers 
is de voorkant de kant met de 
meeste identiteits- en informatieve 
elementen over het product (logo, 
merk, naam van het product ...)

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

2.3
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorkeursplaats op de verpakking
multiverpakkingen

S Op multiverpakkingen met een 
aantal eenheden van hetzelfde 
product, die geen omverpakking 

hebben zoals een plastic of kartonnen 
sleeve (bv. yoghurt pack van 4 of 8), 
moet de module op het onderste derde 
deel van de belangrijkste kant van de 
gegroepeerde verpakking staan.

In het geval van yoghurt packs en 
andere verpakkingen van dat type, is 
de belangrijkste kant het deksel van de 
potjes.

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

2.3



16

GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorkeursplaats op de verpakking
omverpakkingen

O p multiverpakkingen met een 
aantal eenheden van hetzelfde 
product, die een omverpakking 

hebben zoals een plastic (bv. flessen) of 
kartonnen sleeve, moet de module op 
het onderste derde deel van de voorkant 
staan in overeenstemming met de 
volgende regels:
1) als de omverpakking transparant 

is, moet de module zichtbaar op 
de belangrijkste kant van elke 
producteenheid staan maar niet 
noodzakelijk op de omverpakking;

2) als de omverpakking ondoorzichtig is 
of het merendeel van de omverpakte 
producteenheden bedekt, moet de 
module ten minste op de belangrijkste 
kant van de omverpakking staan;

3) als de omverpakte producteenheden 
kunnen worden verkocht per eenheid, 
losgemaakt van de rest van het 
multipack, moet de module op de 
belangrijkste kant van elke omverpakte 
producteenheid staan en op de 
omverpakking als die voldoet aan 
voorwaarde 2.

2.3

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Om de maximale leesbaarheid 
van de module te 
behouden, Werd een 

beschermingsperimeter bepaald 
waarbinnen geen enkele tekst de 
module mag «vervuilen».

Die perimeter is een onzichtbare 
rechthoek die de module omringd 
waarvan de breedte buiten de module 
overeenstemt met de helft van de 
breedte van de hoofdcapsule.

Bij een omlijnde versie schuift de 
breedte van de beschermingsperimeter 
lichtjes op met de dikte van de grijze 
omtreklijn van de module.

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module, en 
stemmen overeen met de hoogte van 
de hoofdcapsule.

NB: alle versies van de modules beschikbaar in 

de Illustrator-bestanden in bijlage van dit charter 

hebben die onzichtbare perimeter.

2.4

Toepassingsmogelijkheden packaging

Beschermingsperimeter (afloopzone)
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D e grootte van de module wordt 
heel eenvoudig berekend door 
rekening te houden met de 

basisafmetingen van de facing van 
de packaging waarop de module 
moet worden aangebracht.

Het volstaat de lengte L en de 
hoogte H van de verpakking op te 
tellen en het totaal te delen door 10 
om de breedte d van de module te 
verkrijgen.

Als het nodig is, kan de waarde d 
verkregen	via	de	formule	met	10 %	
worden verhoogd, maar in geen 
geval mag d worden verminderd.

Belangrijk: Levensmiddelen verpakt 
in verpakkingen of houders waarvan 
de grootste kant een oppervlak heeft 
dat kleiner is dan 25 cm² vallen niet 
onder de toepassing van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
rechthoekig formaat

Die regels zijn ook van toepassing 
op de verticale versies van de mo-
dule.
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V oor cirkelvormige of ovale 
packs geldt dezelfde 
rekenformule.

Maar de noemer in de formule 
wijzigt.

De noemer wordt 11. 

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
rond formaat
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GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

V oor cilindervormige 
(flessen, blikjes ...) of ovale 
verpakkingen wordt L bepaald 

op basis van de perimeter C van het 
volume.

L = C/2
De berekening van d wordt daarna 
verder toegepast zoals eerder uitgelegd.

De hoogte H houdt geen rekening met 
de totale hoogte van het volume.

Hij is beperkt zich tot het verticale deel 
van het volume, dus exclusief de hals en 
de	voetsteun	van	het	pack	(figuur	a).

Dat betreft de bedrukte volumes in hun 
totaliteit (bv. sleeves).

Als de facing zich beperkt tot een etiket 
dat op het cilindrisch volume werd 
gekleefd, wordt rekening gehouden 
met de hoogte van dat etiket voor de 
berekening	(figuur	b).

Die regels zijn ook van toepassing op de 
verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
formaat op cilindrische en ovale dragers

Cans Sleevers Etiquettes
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( L + H ) / 10 = d

d = 23 mm

H =
90 mm
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V oor de facings van atypische 
formaten wordt geen rekening 
gehouden met de vormen die 

buiten een fictieve rechthoek vallen 
centraal op de facing.

De berekening van d wordt daarna 
verder toegepast zoals eerder 
uitgelegd. (pagina 18 en 19).

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.
d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
atypisch formaat
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H =
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d = 21,6 mm
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V oor multiverpakkingen met 
een aantal eenheden van 
hetzelfde product, die geen 

omverpakking hebben zoals een 
plastic of kartonnen sleeve (bv. 
yoghurt pack van 4 of 8), wordt 
rekening gehouden met de hoogte 
en de breedte van de volledige 
verpakking.

De berekening van d wordt daarna 
verder toegepast zoals eerder 
uitgelegd (pagina 18 en 19).

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
multiverpakkingen
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V oor multiverpakkingen 
met een aantal eenheden 
van hetzelfde product, die 

een omverpakking hebben zoals 
een plastic sleeve (bv. flessen) of 
kartonnen sleeve, wordt rekening 
gehouden met de hoogte en breedte 
van de volledige omverpakking.

De berekening van d wordt daarna 
verder toegepast zoals eerder 
uitgelegd (pagina 18 en 19).

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

NB:  In het voorbeeld hiernaast (sixpack 

bruiswaterflessen)	bereikt	de	module	de	

maximaal toegelaten grootte van 45 mm. 

Voor meer info over de maximale en minimale 

afmetingen zie pagina 24 en 25.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
omverpakkingen
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D e toegelaten maximale 
afmeting is vastgelegd op d 
= 45 mm ongeacht de grootte 

van de packaging, hoe groot die ook 
is.

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
maximale grootte

maximaal toelaatbare grootte:



1,2 mm
minimum

d = 17 mm

toegelaten minimale afmeting:

25

GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

V oor de leesbaarheid en om 
de FIC-norm na te leven werd 
een minimale afmeting voor 

de module bepaald.

De afmeting werd vastgelegd op d = 
17 mm.

Daardoor zal de lettergrootte van het 
woord NUTRI-SCORE nooit kleiner 
zijn dan 1,2 mm.

Die regels zijn ook van toepassing op 
de verticale versies van de module.

d stemt in dat geval overeen met de 
hoogte van de module.

Belangrijk: Levensmiddelen verpakt in 
verpakkingen of houders waarvan de 
grootste kant een oppervlak heeft dat 
kleiner is dan 25 cm² vallen niet onder 
de toepassing van de NUTRI-SCORE-
module.

2.5

Toepassingsmogelijkheden packaging

Formule voor de grootte van de module
minimale grootte
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H ierbij enkele voorbeelden 
waar de module correct wordt 
toegepast.

2.6

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorbeelden
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I n dit voorbeeld werd de minimaal 
toegelaten afmeting van de 
module aangebracht, ofwel d = 17 

mm.

Het formaat is te klein om de 
normale rekenformule toe te passen.

2.6

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorbeelden



Cluster voor een 
bereide maaltijd 

in een bakje.

28

GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

I n dit voorbeeld vormen de zijden 
van de centrale rechthoek die de 
voornaamste informatie bevat de 

basis voor de berekening.

Er wordt geen rekening gehouden 
met de twee halfronde zones.

2.6

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorbeelden



Zakje snoepjes 
met venster.
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I n dit voorbeeld vormen de zijden 
van de rechthoek op de voorkant 
de basis voor de berekening.

Er wordt geen rekening gehouden 
met de afsluitingszones van het 
zakje.

2.6

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorbeelden
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I n dit voorbeeld met een groot 
formaat werd de maximaal 
toegelaten afmeting van de 

module toegepast, ofwel d = 45 mm.

2.6

Toepassingsmogelijkheden packaging 

Voorbeelden



Doos 
koekjes.
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I n dit voorbeeld werd de verticale 
module toegepast.

Toepassingsmogelijkheden packaging

Voorbeelden

2.6
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Een module vervormen

Kleuren wijzigen

Typografie	wijzigen

Elementen schrappen of 
scheiden
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E nkele voorbeelden die het 
charter niet naleven.

Het eenvoudigste om fouten te 
vermijden is om uit het bestand 
met alle mogelijke versies van de 
10 modules de module te knippen 
en te plakken die overeenstemt 
met de afdrukbeperkingen en die 
gelijkstandig te verkleinen of te 
vergroten naargelang het formaat 
van de packaging.

2.7

Toepassingsmogelijkheden packaging

Niet toegelaten
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3. Bijzondere gevallen

PACKAGING LOGO



Voorbeeld voor  
2 producten

Voorbeeld voor 
3 producten
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Bijzondere gevallen

Multi NUTRI-SCORES
packaging logo

V oor een packaging die diverse 
producten groepeert kan 
het NUTRI-SCORE-logo 

samengesteld zijn uit verschillende 
scores.

De NUTRI-SCORE-modules zijn 
opgebouwd op basis van vaste 
cijfers en verhoudingen..

Die verhoudingen mogen in geen geval 
worden gewijzigd.

De toepassingsregels voor die 
bijzondere modules zijn dezelfde als 
voor de standaardmodules.

Bij plaatsing op de packaging volstaat 
het de vectormodules, die beschikbaar 
zijn in de bij dit charter gevoegde 
Illustrator-bestanden, te knippen 
en plakken en ze gelijkstandig in de 
gewenste grootte te zetten, zonder ze 
te vervormen en vervolgens de teksten 
te vervangen door de naam van de 
producten in kwestie.

Bij digitaal gebruik zijn dezelfde regels 
van toepassing.

3.1

A: productnaam a
C: productnaam c

A: productnaam a
C: productnaam c

B: productnaam b
D: productnaam d
E: productnaam e

B: productnaam b
D: productnaam d
E: productnaam e
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COMMUNICATIELOGO
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H et communicatielogo van 
NUTRI-SCORE is exclusief 
bestemd voor communicatie 

en reclame, die niet gelinkt is aan 
een product.

Als de fabrikant dit type gebruikt kan 
hij kiezen om het communicatielogo 
alleen en/of met 3 tot 5 modules af 
te beelden, allemaal met dezelfde 
grootte en vierkleurendruk.

Als de fabrikant kiest om modules 
af te beelden, is hij verplicht ze 
allemaal in dezelfde modus af te 
beelden: met of zonder omtreklijn.

Een mix van de 2 modi is absoluut 
verboden.

Bij gebruik voor communicatie mag 
het logo niet in de verticale versie 
worden vervormd.

Presentatie
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Samenstelling & kleuren

Samenstelling
communicatielogo

H et communicatielogo is 
opgebouwd op basis van vaste 
cijfers en verhoudingen.

Die verhoudingen mogen in geen geval 
worden gewijzigd.

Om het te gebruiken, volstaat het 
de geselecteerde versie van het 
communicatielogo te knippen en te 
plakken uit de beschikbare toolbox in 
het gewenste formaat (Illustrator, jpg, 
png of pdf).

1.1
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H et kleurenbeleid voor het 
communicatielogo beperkt 
zich tot een vierkleurenversie.

Om het communicatielogo correct af 
te drukken, verwijzen we naar pagina 
6 van dit charter.

Er bestaat eveneens een versie 
van het communicatielogo voor 
gebruik op een witte of zeer lichte 
achtergrond (zie pagina 12 en 13).

Voor een optimaal gebruik, volstaat 
het de geselecteerde versie van het 
communicatielogo te knippen en te 
plakken uit de beschikbare toolbox 
in het gewenste formaat (Illustrator, 
jpg, png of pdf).

NB: Er zijn versies van het communicatielogo 

voor digitaal gebruik in RGB-modus in de 

toolbox.

Samenstelling & kleuren

Kleurenbeleid
communicatielogo

1.2
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COMMUNICATIELOGO
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Toepassingen

Regels

Dit logo is exclusief bestemd voor algemene communicatie en reclame. Het mag in 
geen geval worden gebruikt om een specifiek product te promoten, of met een link 
naar een product.

Hierbij vijf geboden:

1) Voor alle dragers waarop het communicatielogo kan worden aangebracht, moet de 
grootte van het logo de vereiste beperkingen naleven voor een vlotte leesbaarheid, 
rekening houdend met het formaat van bestemming en de leesafstand.

2) Het communicatielogo mag in geen geval en op geen enkele manier worden vervormd of 
aangepast en geen enkel grafisch element mag worden verwijderd of toegevoegd.

3) Het communicatielogo mag niet worden aangebracht op packagings van producten, ook 
niet in e-commerce.

4) Als er NUTRI-SCORE-communicatie is in verband met een product, moet de gebruikte 
module overeenstemmen met de aan het product toegekende score conform de 
bepalingen uit het gebruiksreglement.

5) Enkel de horizontale versies van het logo mogen worden toegepast voor de 
communicatie.

6) Het gebruik van de verticale versies is verboden in die gevallen.

7) Enkel vierkleurendruk (met de zes kleuren van het logo) is toegelaten, monochrome 
versies zijn niet toegelaten.
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B ij gebruik voor e-commerce 
zal het NUTRI-SCORE-logo 
altijd een link hebben met een 

product.

Bijgevolg moet de gebruikte 
module overeenstemmen met de 
aan het product toegekende score 
conform de bepalingen uit het 
gebruiksreglement.

De grootte van het logo moet de 
vereiste beperkingen naleven voor 
een vlotte leesbaarheid.

Enkel kleurengebruik (met de zes 
kleuren van het logo) is toegelaten, 
monochrome versies zijn niet 
toegelaten.

Het NUTRI-SCORE-logo bestaat in 5 
afgeleide horizontale formaten.

Ze zijn beschikbaar in RGB-formaat 
in het deel «Digitaal» van de toolbox.

Presentatie
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Toolbox

Print

I n het bestand Toolbox dat bij dit charter is gevoegd, vindt u de digitale bestanden die u nodig hebt voor 
een correct gebruik van het NUTRI-SCORE-logo in het drukproces:

 - 10 communicatiemodules in vierkleurendruk met en zonder omtreklijn in Illustrator- en pdf-formaat
 - 50 Multi-Score communicatiemodules in vierkleurendruk met en zonder omtreklijn in Illustrator- en pdf-

formaat
 - 10 modules in tweekleurendruk (waarden van de gekozen kleur + wit) met en zonder omtreklijn in Illustrator- 

en pdf-formaat
 - 50 Multi-Score-modules in tweekleurendruk (waarden van de gekozen kleur + wit) met en zonder omtreklijn in 

Illustrator- en pdf-formaat
 - 10 modules in wireframe-modus in tweekleurendruk (1 kleur + wit) met en zonder omtreklijn in Illustrator- en 

pdf-formaat
 - 50 Multi-Score-modules in wireframe-modus in tweekleurendruk (1 kleur + wit) met en zonder omtreklijn in 

Illustrator- en pdf-formaat
 - 10 modules in wireframe-modus in eenkleurendruk in Illustrator- en pdf-formaat
 - 50 Multi-Score-modules in wireframe-modus in eenkleurendruk in Illustrator- en pdf-formaat
 - 1 neutrale module bestemd voor communicatie in vierkleurendruk in Illustrator- en pdf-formaat

In alle gevallen zijn de modules voorzien van hun beschermingsperimeter in de vorm van een rechthoek zonder 
achtergrond of kleur.

NB: U moet altijd de gelijkstand van de basisverhoudingen van de modules naleven als u de schaal wijzigt.

U vindt in de toolbox ook kant-en-klare teksten die u kunt knippen en plakken (berekening van de score, doelstelling van 
het logo ...).
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Toolbox

Digitaal

I n het bestand Toolbox dat bij dit charter is gevoegd, vindt u de digitale bestanden die u 
nodig hebt voor een correct digitaal gebruik van het NUTRI-SCORE-logo:

- 5 horizontale modules in RGB in jpg- en png-formaat
- 5 verticale modules in RGB in jpg- en png-formaat
- 50 individualiseerbare Multi-Score-modules in RGB in ai- en png-formaat
- 2 neutrale modules bestemd voor communicatie in RGB in jpg- en png-formaat

In alle gevallen zijn de modules voorzien van hun beschermingsperimeter in de vorm van een 
rechthoek zonder achtergrond of kleur.

NB: U moet altijd de gelijkstand van de basisverhoudingen van de modules naleven als u de schaal wijzigt.

U vindt in de toolbox ook kant-en-klare teksten die u kunt knippen en plakken (berekening van de 
score, doelstelling van het logo ...).
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Toolbox

De 72 modules van het logo
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voorbeeld voor 2 producten voorbeeld voor 3 producten

Toolbox

Bijzonder gevallen - Multi-scoremodules
Te individualiseren bestanden

A: productnaam a
C: productnaam c

A: productnaam a
C: productnaam c

B: productnaam b
D: productnaam d
E: productnaam e

B: productnaam b
D: productnaam d
E: productnaam e
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Toolbox

Het neutrale communicatielogo

donkere achtergronden witte of lichte achtergronden
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Toolbox

Teksten bestemd
voor de gebruikers van Nutri-Score

S inds meer dan tien jaar bevelen talrijke nationale en internationale expertencomités op 
basis van allerlei soorten wetenschappelijk onderzoek (experimenteel, bacteriologisch, 
op het veld ...) aan om op de voorkant van voedingsverpakkingen een nutritioneel 

informatiesysteem of een logo in te voeren als aanvulling op de informatieve etikettering 
zodat de consumenten, op het moment van de aankoop, eenvoudiger de voedingswaarde 
van de voedingsmiddelen kunnen inschatten.
Meerdere studies tonen overigens aan dat de consumenten betere informatie over de 
voedingswaarde van levensmiddelen verwachten en dat ze eenvoudige informatie willen op 
de «voorzijde».
De Franse wet voor de modernisering van het Franse gezondheidssysteem van 26 
januari 2016 voorziet erin de consumenteninformatie over de voedingswaarde van de 
levensmiddelen te vergemakkelijken via een beknopte informatie, eenvoudig en voor 
iedereen toegankelijk. Na een evaluatie in de winkels heeft de Franse minister voor 
Volksgezondheid aangekondigd dat de vereenvoudigde informatie de vorm van NUTRI-
SCORE zou aannemen.
In de loop van de testfase heeft de NUTRI-SCORE zijn doeltreffendheid aangetoond voor 
een beter begrip van de nutritionele informatie op de verpakkingen en de voedingswaarde 
van het boodschappenmandje van de consument.
Nutri-Score is een vijfkleurig pictogram dat op de voorkant van de verpakking wordt 
aangebracht en dat de consumenten informeert over de voedingswaarde van een product 
via een letter en een kleur.

Elk product wordt op een schaal ingedeeld van 1 tot 5, gaande van:
• het meest gunstige product op nutritioneel vlak (rangschikking A)
• tot het minst gunstige product op nutritioneel vlak (rangschikking E)

De toepassing van dit nutritionele voedingssysteem is facultatief en gebaseerd op de 
vrijwillige medewerking van de bedrijven en verdelers uit de voedingsmiddelenindustrie.



51

GRAFISCH CHARTER NUTRI-SCORE

Toolbox

Teksten bestemd voor de gebruikers 
van Nutri-Score

Het Nutri-Score-systeem is bedoeld om de nutritionele informatie op de producten te verbeteren en 
om de consumenten op die manier naar voedingsmiddelen te leiden met een betere voedingswaarde.

Om elk product te rangschikken hebben internationale onderzoeksteams een score ontwikkeld die 
voor 100 gram van het product rekening houdt met het gehalte aan: 

•	voedingsmiddelen	en	-stoffen	die	de	voorkeur	genieten	(vezels,	proteïnen,	fruit	en	groenten)
• en te beperken voedingsmiddelen (calorieën, verzadigde vetzuren, suikers en zout).

Om	rekening	te	houden	met	de	specificiteit	van	bepaalde	categorieën	van	voedingsmiddelen	zoals	
toegevoegde vetten (boter, olie), kaas of dranken, werd de rekenformule voor de score aangepast.

Op	enkele	uitzonderingen	na	(aromatische	kruiden,	thee,	koffie,	gist,	etc.),	krijgen	alle	bewerkte	
producten een Nutri-Score. Niet-bewerkte producten zoals verse groenten en fruit of verse vis krijgen 
geen score. De Nutri-Score kan ook op dranken worden aangebracht, uitgezonderd alcoholische 
dranken.

Na de berekening van de score van een product kan een letter en een kleur worden toegekend.

De producten met de beste voedingswaarde zijn het best geplaatst op de schaal van A tot E: de 
consumptie van D- en E-producten is te beperken. Als aanvulling op de richtlijnen van het Franse 
NVGP die bijvoorbeeld aanbevelen om ten minste 5 stuks fruit en groenten per dag te eten of de 
consumptie van gesuikerde producten te beperken, kan de Nutri-Score de consument helpen om:

• te kiezen tussen meerdere producten in dezelfde rayon,
• de voedingswaarde te vergelijken voor eenzelfde product van verschillende merken.

De Nutri-Score vervangt de informatie die vandaag aanwezig is op de packagings niet, de tabel met 
de voedingswaarde blijft verplicht.


	Introduction
	1.	Construction
	& couleurs
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4
	1.4

	2.	Applications
	packaging
	Fonds colorés (photos, aplats...)
	2.2
	2.3
	packaging multiples
	sur-emballages
	Périmètre de protection
	2.5
	formats circulaires
	formats sur supports cylindriques et ovoïdes
	formats atypiques
	packaging multiples
	sur-emballages
	taille maximale
	taille minimale
	Exemples
	Interdits

	LOGO COMMUNICATION
	Présentation

	1.	Construction
	& couleurs
	Construction
	Politique couleur

	2.	Applications
	Règles

	Print
	Digital
	Les 10 modules du logo packaging
	Le logo communication «neutre»
	Rédactionnel


