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Etikettering, informatie en consumenten
Wetgeving

In Nederland is op den duur ruimte voor één breed opgezet, nationaal productinformatiesysteem

voor inhoudelijke productgegevens. Het gaat dan om ingrediënten, voedingswaarde, allergenen-

informatie en gebruiksvoorschriften. Die gegevens moeten op gestandaardiseerde wijze worden

opgeslagen. De FNLI heeft de afgelopen jaren zeer veel aandacht aan dit onderwerp besteed. 

Dat de visie van de FNLI in de praktijk
nog niet is gerealiseerd, heeft vooral te
maken met de omvang en complexiteit
van dit traject. In dit artikel zetten we een
aantal aandachtspunten en randvoor-
waarden op een rij die bij de realisatie
van een productinformatiesysteem in
beschouwing genomen moeten worden.

Detailniveau
Duidelijk moet zijn welke informatie (en
op welk detailniveau) in de database zou
moeten worden opgenomen En hoe die
velden precies worden gedefinieerd. Dit

is niet eenvoudig omdat per artikel een
paar honderd velden beschikbaar zijn. De
invulling daarvan (het bepalen van de
inhoud en het definiëren van de om-
schrijving) is voorbehouden aan waren-
wetspecialisten. Sommige velden dienen
verplicht, andere facultatief te worden
gevuld. Het uitgangspunt van de FNLI is
dat informatie die verplicht op het etiket
moet, ook verplicht in de database dient
te worden ingevoerd.

Gebruik standaarden
Van groot belang is dat er een standaard
data-format komt, niet alleen nationaal
maar ook internationaal overeengeko-
men, waarop bedrijven hun informatie-
systemen kunnen afstemmen. Als hier
geen overeenstemming over bestaat,
wordt het onmogelijk data-invoer op een
efficiënte en verantwoorde manier te
organiseren. Dat geldt in het bijzonder
voor grotere en internationaal opereren-
de bedrijven. Het is verheugend dat GS1
Nederland (de organisatie die verant-
woordelijk is voor de streepjescodes,
EDI-standaarden en de artikeldatabase
GS1 DAS) op dit punt overleg voert bin-

nen de wereldwijde GS1-organisatie. Uit-
eindelijk zal GS1 Nederland, als neutrale
ketenpartij, het beheer kunnen gaan voe-
ren over het productinformatiesysteem.

Datakwaliteit
De geloofwaardigheid van een dergelijke
database hangt in hoge mate samen met
de kwaliteit van de inhoud. Kun je er op
vertrouwen dat de gegevens in de data-
base kloppen en niet verouderd zijn? Dit
lijkt een triviaal punt, maar de ervaring in
binnen- en buitenland heeft geleerd dat
dit een van de lastigste problemen is bij
het opzetten van een dergelijk systeem.
Buiten kijf staat voor ons dat de afzender
(veelal de producent) altijd verantwoor-
delijk is en blijft voor de juistheid van de
verstrekte informatie. Anderzijds kan ‘het
systeem’ het zich niet veroorloven dat
producenten onjuiste informatie in de
database zetten, waardoor de geloof-
waardigheid ter discussie komt. Er zullen
dus controleprocedures (deels technisch,
deels inhoudelijk) moeten komen. Uit-

eindelijk zullen bedrijfsinterne (ISO-
achtige?) procedures de datakwaliteit
moeten garanderen.

Aansprakelijkheid
Hoe zit het precies met de aansprakelijk-
heid, bijvoorbeeld in het geval onjuiste
informatie in de database mogelijk tot
schade en eventueel tot claims zou lei-
den? Waar liggen de verantwoordelijkhe-
den voor de producent, voor de beheer-
der van het systeem en voor de gebrui-
ker?
Een van de redenen voor invoering van
het systeem is de beperkte ruimte op het
etiket. Nu al klaagt menig consument
over de onleesbaar kleine lettertjes, ter-
wijl tegelijkertijd de overheid en bepaal-
de groeperingen vinden dat er nog meer
informatie op het etiket zou moeten. De
FNLI is voorstander van bepaalde basisin-
formatie op het product, terwijl de aan-
vullende en verdiepende informatie via
het productinformatiesysteem kan wor-
den geraadpleegd. De huidige wet- en

Naar een nationaal productinfor
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Informatie die verplicht op het eti-
ket moet, zou de fabrikant ook ver-
plicht in de database moeten zet-
ten. De consument kan deze en aan-
vullende info in de winkel of thuis
via internet raadplegen.



Personalia

Friesland Foods
Walter J.A. Gerritsen is met ingang van 21 december 2005
benoemd tot lid van het Bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland
Foods UA. De algemene vergadering van de zuivelcoöperatie
heeft dit in haar vergadering van 7 september 2005 besloten. Het
is het voornemen Gerritsen per 21 december 2005 tevens te
benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Konink-
lijke Friesland Foods NV.

WUR
Prof. dr. ir. Willem Norde (51) is aan Wageningen Uni-
versiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar Bionano-
technologie. Verder is mevrouw dr .ir. C.P.G.M. de
Groot benoemd tot bijzonder hoogleraar Voedingsfy-
siologie, met bijzondere aandacht voor het verouder-
ingsproces en de oudere mens. Deze bijzondere leer-
stoel is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse
Zuivelorganisatie (NZO). De bijzondere leerstoel van
prof. De Bie is mogelijk gemaakt door de Stichting Shell Rese-
arch. De Bie gaat zich bezighouden met Duurzaam gebruik van
levende hulpbronnen, en dr. ir. C. de Graaf, benoemd door het
Voedingscentrum, richt zich op Eetgedrag.

EFSA
Herman Koëter (58) is voorlopig benoemd tot waarnemend top-
man van het Europese agentschap voor veilig voedsel EFSA. Hij
vervangt per 26 november de vertrekkende topman Geoffrey Pod-
ger totdat een opvolger is gevonden. Koëter was al plaatsvervan-
gend hoofd van het agentschap, sinds kort gevestigd in Parma.
Het agentschap adviseert de Europese Commissie over voedsel-
kwesties. Het beoordeelt onder meer de risico’s van BSE-koeien
en genetisch gemodificeerde maïs.

WUR
De Raad van Bestuur heeft dr. Jan Blom benoemd tot algemeen
directeur van de Social Sciences Group (SSG) van Wageningen
UR. Blom volgt per 1 december prof. dr. ir. Vinus Zachariasse op
die over een jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door de
benoeming van Blom ontstaat de vacature van directeur Bedrijfs-
voering bij SSG. Hierin wordt voorzien door de benoeming van dr.
ir. Rien Komen, eveneens per 1 december. Tevens is dr. Ab Groen
benoemd tot corporate directeur Onderwijs en onderzoekstrate-
gie. Groen is sinds 2002 hoofd Onderwijs van het departement
Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit.

SSZ Benelux
Aad van der Vaart is de nieuwe voorzitter van het Stu-
diecentrum Snacks en Zoetwaren (SSZ) Benelux. Hij
volgt hiermee Ab de Kaste op, die deze functie vanaf
1999 bekleedde.

In memoriam
Op 25 november is Pieter Cornelis Noordervliet overle-
den. Noordervliet was in de jaren zeventig en tachtig
directeur van uitgeverij P.C. Noordervliet BV en uitgever van
onder meer VMT. Hij heeft in die tijd een belangrijke bijdrage
geleverd aan de uitbouw van VMT tot toonaangevend vaktijd-
schrift voor de voedingsmiddelenindustrie. Peter Noordervliet is
94 jaar geworden.
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regelgeving, die voor het merendeel uit Brussel komt, onder-
steunt deze visie nog niet, al lijkt ons eigen ministerie van VWS
er wel sympathiek tegenover te staan.

Aansluiting GS1 DAS
Al sinds 2000 bestaat in Nederland een informatiesysteem
waarmee de logistieke gegevens (de artikelcode, afmetingen,
gewicht, omverpakkingstype, palletformaat, et cetera) van
levensmiddelen tussen producenten en retailers worden uitge-
wisseld. Inmiddels doen zo’n 500 producenten, van groot tot
klein, en alle retailers mee aan GS1 DAS. De FNLI stelt als voor-
waarde dat een productinformatiesysteem met inhoudelijke
productgegevens aansluit bij de reeds bestaande DAS-infra-
structuur en uiteindelijk wellicht tot één systeem zal integreren.

Hiermee wordt geborgd dat ook vanuit een IT-perspectief spra-
ke zal zijn van een efficiënt systeem, op not for profit-basis, dat
werkt op basis van geaccepteerde standaarden en beheerd
wordt door een neutrale ketenpartij.

Financiering en dekking
De ervaringen met GS1 DAS leren dat de kosten voor het opzet-
ten, uitbouwen en onderhouden van een dergelijk systeem
hoog zijn. De uitgaven kunnen alleen binnen acceptabele gren-
zen blijven als binnen afzienbare tijd zo veel mogelijk produ-
centen en afnemers zich aansluiten. Dit vereist een stevig en
breed draagvlak voor het systeem. Het is belangrijk dat de
vraag vanuit de markt voldoende scherp gearticuleerd is: welke
partijen willen de database nu echt, en waarom. Tot op heden is
het draagvlak. vooral aan afnemerszijde, te smal gebleken om
een definitieve go aan het project te geven. Kortom, het zal dus
van de kosten en het aantal deelnemers afhangen of en wan-
neer het productinformatiesysteem de lucht ingaat.

Overgewicht als katalysator?
Het is goed mogelijk dat het maatschappelijke debat over over-
gewicht een nieuwe impuls geeft aan de invoering van een pro-
ductinformatiesysteem. De FNLI vindt dat consumenten moe-
ten kunnen beschikken over betrouwbare en transparante
informatie om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor
een gebalanceerd eet- en beweegpatroon. Hierin zou het pro-
ductinformatiesysteem een rol van betekenis kunnen gaan spe-
len. In het kader van het actieplan ‘Levensmiddelenindustrie in
actie tegen overgewicht’ onderzoekt de FNLI of informatie over
voedingswaarden van producten gemakkelijk(er) toegankelijk
wordt door deze informatie in een grootschalig productinfor-
matiesysteem beschikbaar te stellen. Het komende jaar zal blij-
ken of deze toepassing mogelijk een katalysator zal zijn om een
al veel langer bestaande visie te verwezenlijken.

formatiesysteem

Welke partijen willen de database nu echt, en waarom?
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