
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 MAART 2019 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET LOGO 
“NUTRI-SCORE” 

(Staatsblad 01/04/2019) 

Wijziging :  

 KB 12 mei 2021 (Staatsblad 02/06/2021) 

 

Gelet op de verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van 
verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, richtlijn 90/496/EEG van de Raad, richtlijn 
1999/10/EG van de Commissie, richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, richtlijnen 
2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie en verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie,  
artikelen 36 en 38; 

Gelet op de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 
2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen,  artikelen 8 en 23; 

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers 
op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 2, eerste en tweede lid; 

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2018; 

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere 
consumptieproducten, gegeven op 26 februari 2019; 

Gelet op de adviesaanvraag 65046/3 binnen dertig dagen, die op 18 december 2018 bij de Raad van 
State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn; 

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 28 september 2018, met toepassing van artikel 
5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 
betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij;  

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, 

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: 

Artikel 1. Dit besluit legt de regels vast voor het gebruik van het logo  "Nutri-Score" die het onderwerp 
is geweest van een Europese registratie, bij het EUIPO (Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom) 
en bepaalt de voorwaarden voor het gebruik ervan. De "Nutri-Score" is een vrijwillig voedingslogo voor 
voedingsmiddelen. 

Art. 2. §1. Het logo van het merk "Nutri-Score " moet worden gebruikt in overeenstemming met de 
algemene voorwaarden uiteengezet in de gebruikersregels beschikbaar op 
www.health.fgov.be/nutriscore. 



§2. Wanneer de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich verbinden om “Nutri-Score” te gebruiken 
voor één of meerdere van hun eigen handelsmerken, moet deze verbintenis betrekking hebben op het 
geheel van de voedingsmiddelen die ze op de Belgische markt brengen onder het of de betrokken 
handelsmerken.  

Art.3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 


