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Voedselveiligheid & Kwaliteit

900 leveranciers die samen artikelgege-
vens van 475.000 items digitaal uitwisse-
len met circa 20 retailers. Met deze cijfers 
illustreerde Marco van der Lee, sectorma-
nager Levensmiddelen- en drogisterij-
branche, de omvang van de GS1 DAS-
datapool voor logistieke gegevens. “De 
sector wil dat eind 2012 alle logistieke 
artikelgegevens tussen leveranciers en 
retailers volledig papierloos via de GS1 
DAS-datapoule worden uitgewisseld.”
Op termijn zal ook productinformatie 
zoals ingrediënten, allergenen en 
nu triënten voor consumenten op deze 
gecentraliseerde manier worden uitge-
wisseld. “Deze werkwijze is des te 
belangrijk omdat diverse organisaties, 
waaronder Google, op dit moment hard 
bezig zijn met het vullen van databases”, 
aldus Van der Lee. “De betrouwbaarheid 
van de data is echter slecht. Gegevens 
over bijvoorbeeld allergenen moeten 
juist zijn, wat om centrale beheersing 
vraagt en de kwaliteit borgt, anders zijn 

de gevolgen van het rondzwerven van 
incorrecte informatie niet te overzien.”
GS1 voert twee pilots uit, één voor aller-
genen voor de Allergie Check van Albert 
Heijn (waaraan Nestlé, PepsiCo en Unile-
ver deelnemen) en een voor het produce-
ren van een ingrediëntensamenstelling 

voor zelf te verpakken artikelen, waaraan 
supermarktketen Poiesz en Wouter de 
Graaf (banketbakkerijen) deelnemen. 
Belangrijk onderdeel in deze projecten is 
de datakwaliteit. Daarmee is in het alge-
meen nog steeds erg veel mis, liet Van 
der Lee zien: 91% van de mobiele barco-
descans levert incorrecte productgege-
vens op; 87% geen beelden en maar liefst 
75% geeft geen enkele informatie. Er ligt 
dus nog een grote uitdaging voor de han-
del en industrie.”

Datamanagement
Het managen van data, zeker bij grote 
bedrijven dan wel bedrijven met een uit-
gebreid assortiment, wordt core, vandaar 
dat er in de industrie steeds meer 
datamanagers opduiken. Piet Mooij is zo 
iemand die vanuit PepsiCo de data 
beheert, onder andere voor de GS1 DAS-
pilot met de Allergie Check. Vanuit die 
functie is hij ook lid van de stuurgroep 
GS1 DAS. Mooij schetste de problematiek 

rond data voor een bedrijf als Pepsico, 
met al zijn producten, afzetmarkten, IT-
platforms, datasystemen en daarover-
heen de drie aandachtsgebieden kwanti-
teit, kwaliteit en snelheid. Een giganti-
sche uitdaging, ook al omdat de 
hoeveelheid data de afgelopen jaren 
exponentieel zijn toegenomen door een 
(sterke) stijging van het aantal nieuwe 
producten, het aantal aanpassingen van 
bestaande producten, aantal product-
kenmerken (op termijn richting de 250), 
enzovoorts. PepsiCo doet dan ook veel 
ervaring op in de GS1 DAS-pilot. Behalve 
inzicht krijgen in de ontwikkelingen 
(helpt prioriteiten stellen) en het mee-
bouwen aan het concept, raken mede-
werkers betrokken, worden problemen 
zichtbaar (bijv. interpreteren van defini-
ties, en GS1-werkwijzes). Ook is er veel 
aandacht voor het schonen van de data. 
Mooij sloot zijn presentatie af met het 
aandacht vragen voor de toenemende 
dynamiek rond de op zich statische data. 

Bij het beheren van hun productspecificaties maken bedrijven nog enorm veel fouten. Dat, maar 

ook het gebrek aan harmonisatie, maken het lastig om deze digitaal uit te wisselen, zo bleek tij-

dens de bijeenkomst ‘Productspecificaties’ van VMT op 21 juni. Daarnaast was er aandacht voor de 

drempelwaarden van allergenen, het voedselkeuzelogo en ‘hoe groot is een portie?’

Specificaties door gebrek aan harmonisatie lastig te handlen

Automatisering product-
specificatie vordert traag

‘91% van de mobiele barcode 
scans levert incorrecte 
productgegevens’

Consumenten willen informatie over nutriënten en ingrediënten. Bron: B2C Consumer Survey-GS1
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“Het datamanagement zal hier op in 
moeten spelen!”

Jacco Baars
Jacco Baars vertelde over de tweede fase 
van het Allergy Check-project waarbij 
winkelende consumenten – na registratie 
– op een handscanner kunnen aflezen of 
een voedingsmiddel ingrediënten bevat 
waarvoor zij allergisch zijn. De GS1 DAS-
databank zal voor deze informatie op ter-
mijn de bron zijn. “De Allergie Check 
heeft een enorm potentieel”, aldus 
Baars. “Denk aan het geven van informa-
tie over ingrediënten, voedingswaarde, 
keurmerken en -logo’s al dan niet in 
combinatie met elektronische schap-
informatie.” Gezien dit enorme poten-
tieel pleitte Baars ervoor om met alle par-
tijen goede afspraken te maken over het 
aanleveren van de benodigde data, niet 
alleen de manier waarop, maar zeker ook 
welke partij de beschikking krijgt over 
welke informatie. Een brede ondersteu-
ning c.q. samenwerking is daarvoor 
essentieel; vandaar dat hij de aanwezige 
fabrikanten opriep zich achter dit initia-
tief te scharen en deel te nemen.

Levensmiddelendatabank
Het Voedingscentrum en RIVM zullen 
met hun Levensmiddelendatabank 
(LEDA: met name allergenen en voe-
dingswaarden) meer aansluiting probe-
ren te vinden bij andere databases, bij-
voorbeeld die van PS in Foodservice (voor 
met name groothandel – grootkeukens). 
“Wij willen de invoer van gegevens voor 
fabrikanten zo laagdrempelig mogelijk 
maken”, aldus kennisspecialist Voedsel-
veiligheid en kwaliteit Wieke van der Vos-
sen-Wijmenga, die bij het Voedingscen-
trum de LEDA-activiteiten coördineert.
Ronduit verrassend was dat fabrikanten 
inmiddels in LEDA ook uitgebreide infor-
matie kunnen raadplegen over wetge-
ving, bijvoorbeeld over allergenen, addi-
tieven en claims. Met deze informatie 
speelt het Voedingscentrum in op vragen 
die zij hierover regelmatig krijgen. “Deze 
algemene, openbare informatie stond 
deels al op de website van het Voedings-
centrum, maar is nu meer gegroepeerd”, 
licht Van der Vossen-Wijmenga toe.

Voedselkeuzelogo
Rond het nieuwe Voedselkeuzelogo, 
waarin het IKB-logo en klavertje van AH 
zijn verenigd, is nog steeds veel discussie 
gaande. Jaap Seidell zette als voorzitter 
van de wetenschappelijke commissie die 

de onderliggende criteria opstelde, de 
gemaakte keuzes uiteen. Misschien wel 
het belangrijkste doel van dit nieuwe 
logo is om productinnovaties door de 
industrie te stimuleren. De daarmee 
geboekte ‘gezondheidswinst’ is veel gro-
ter dan het voorlichten van de (on)gewil-
lige, maar zwakke consument. Vooral bij 
de niet-basisvoedingsmiddelen, die de 
consument veelal buiten de vanouds 
‘gangbare’ eetmomenten nuttigt, valt 
winst te bereiken door producten te her-
formuleren. “Vandaar ook dat we geen 
enkele categorie hebben uitgesloten”, 
aldus Seidell. 
Om innovatie te stimuleren zijn de criteria 
zo gekozen dat slechts 10% van de niet-
basisvoedingsmiddelen in aanmerking 
komt voor het logo. Indien de industrie 
belangrijke verbeteringen realiseert, wor-
den de criteria zo nodig aangescherpt. Dat 
is al gebeurd voor het zoutgehalte van 
soepen en conservengroenten en het sui-
kergehalte in bepaalde dranken. Die laat-
ste categorie bevat veel soorten thee en 
waters. “Om te voorkomen dat allerlei sui-
kervervangende stoffen worden toege-
voegd, hebben we daar de criteria minder 
streng gemaakt”, vertelde Seidell. “Ook 
voor belangrijke smaakbepalers als zout 
en vet, is bewust gekozen voor de weg van 
de geleidelijkheid.”

Portiegrootte
Fabrikanten zijn niet verplicht de voe-
dingswaarde op het etiket te vermelden, 
maar als zij daarvoor kiezen dan geldt de 
verplichting deze per 100g of 100ml te 

vermelden. Per portie mag, maar niet 
alleen! De industrie wil portiegroottes 
vermelden aangezien deze zelden de ver-
plichte 100g bedraagt, “maar dan moet 
er wel consensus zijn over wat onder een 
portiegrootte wordt verstaan”, waar-
schuwde Grit. “Moet deze bijvoorbeeld 
kiezen voor de gewenste portie of wat hij 
daadwerkelijk drinkt of eet?” Bij het aan-
passen van de portiegrootte moet de 
fabrikant erg oppassen; grotere porties 
kunnen al snel worden uitgelegd als bij-
drage aan obesitas, kleinere porties als 
verkapte prijsverhogingen. 
Grit pleitte ervoor dat de industrie bij de 
portieaanduiding zo uniform mogelijk te 
werk gaat. Zij gaf daarbij de voorkeur 
voor de term portiegrootte (en niet ver-
strekkingseenheid) en het consequent 
gebruiken van dezelfde begrippen: dus 
niet eenheid, koekje, biscuit door elkaar 
gebruiken. 
In Nederland zijn er industriebrede 
afspraken gemaakt over portiegrootte in 
het kader van de Dagelijkse Voedings-
richtlijn (DVR). Op Europees niveau heb-
ben 14 sectoren afspraken hierover 
gemaakt. Probleem zijn nog wel de huis-
merken, waar de klant koning is en de 
verschillen tussen Europese landen, die 
Grit treffend illustreerde aan de hand van 
een ‘kopje koffie’. Reden voor de FNLI 
om hiervoor niet op wetgeving aan te 
dringen. 

Hans Damman

LEDA bevat voor fabrikanten nu ook uitgebreide wetgevingsinformatie.

Etikettering

In een aantal Warenwetbesluiten wordt de etikettering van levensmiddelen geregeld. De belangrijkste informatie 
staat in het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL). Een overzicht van de belangrijkste Europese 
en Nederlandse wetgeving op het gebied van etikettering is hier te vinden.

Voor voorverpakte levensmiddelen gelden de volgende (verplichte) vermeldingen op een etiket voor voorverpakte 
levensmiddelen:

taal•	
aanduiding•	
ingredientenlijst •	
uitzonderingen ingrediëntenlijst 
additieven
kwantitatieve ingrediënten declaratie•	
allergenen•	
netto-hoeveelheid•	
houdbaarheidsdatum•	
bewaar- en gebruiksvoorschriften•	
procducentgegevens en herkomst•	
voedingswaardedeclaratie•	
verpakkingsgas•	
waarschuwingen•	
keurmerken•	
claims•	
prijs•	
streepjescode•	

Voor een aantal producten zijn specifieke voorschriften:

alcoholistische producten•	
cafeïnehoudende producten•	
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