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Marketing & Consument

Eind 2012 moet er in Europa een systeem 
operationeel zijn dat consumenten via de 
smartphone allerhande informatie biedt 
over voedingsmiddelen. Een scan van de 
blokjescode (QR-code) op het product is 
voldoende om gegevens te krijgen over 
bijvoorbeeld de voedingswaarde en 
(ingrediënten)samenstelling, maar wel-
licht ook de CO2-footprint of  aspecten 
als dierenwelzijn en afwezigheid van kin-
derarbeid. Bij invoering van het zogehe-
ten NFC-systeem, waaraan ook wordt 
gedacht, is het zelfs alleen nodig een 
smartphone naast een voedingsmiddel te 
houden om de gewenste informatie te 
verkrijgen.

Animo en onderwerpen
Half november was al de aftrapbijeen-
komst van ‘The Food Information Trans-

parency Initiative’ in Brussel die het nieu-
we informatiesysteem wil opzetten. Part-
ners in het project zijn Orange House 
Partnership, Schuttelaar en Partners, 
Bureau Brussels en Caesar Experts. Deze 
organisatoren starten nu de dialoog met 
stakeholders en vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties, het bedrijfsle-
ven en de wetenschap om de slagings-
kans zo groot mogelijk te maken. Uit de 
discussie moet naar voren komen hoe-
veel animo er voor het systeem is en wel-
ke onderwerpen prioriteit hebben.

Honderd bedrijven
“Het gaat om een publiek-private samen-
werking waarbinnen commitment van de 
deelnemers wordt verwacht”, zei Herman 
Koëter, projectleider namens het Orange 
House Partnership, een liefdadigheidsin-
stelling voor voedselwetenschappers. 
“Als honderd bedrijven deelnemen, kun-
nen we al van start. Bedrijven die in eer-
ste instantie terughoudend zijn, zullen 
zich alsnog aansluiten als blijkt dat hun 
informatie voor de consument ontbreekt 
terwijl die van de concurrent wel aanwe-
zig is”, is de verwachting van Koëter.

Initiatief krijgt lof
Op de Brusselse startbijeenkomst waren 
veel vertegenwoordigers van voedingsbe-
drijven en niet-gouvernementele organi-
saties aanwezig, van Ikea, Tesco en Fries-
landCampina tot Beuc, de Europese 
associatie van nationale consumentenor-
ganisaties. “Het etiket moet de basis blij-
ven voor alom toegankelijke informatie 
over levensmiddelen”, verwoordde Inge 
Stoelhorst de visie van het Nederlandse 
ministerie van VWS. Ze sprak echter ook 
haar voorkeur uit voor het digitale sys-

teem waarmee consumenten op een 
makkelijke manier sneller aan uitgebrei-
de informatie komen.
Ook de Nederlandse, onafhankelijke 
Europarlementariër Kartika Liotard prees 
het innovatieve karakter van het systeem. 
“Het is positief dat consumenten op een 
transparante manier worden geïnfor-
meerd.” Ze benadrukte echter dat niet 
iedereen er gebruik van kan maken, een-
voudigweg omdat niet alle mensen over 
een smartphone beschikken. Om dit te 
ondervangen denken de organisatoren 
ook aan informatiezuilen in winkels.

Marktwerking
Een financiële toezegging kregen de 
organisatoren tijdens de aftrapbijeen-
komst niet van directeur-generaal Robert 
Madelin van Information Society and 
Media van de Europese Commissie (voor-
heen directeur-generaal Consumenten-

veiligheid en Gezondheid). “Jammer”, 
aldus Koëter, “want voor het welslagen 
zijn voldoende financiële middelen 
nodig.”
Zo’n veertig tot vijftig procent van de 
benodigde gelden zou volgens hem uit 
de publieke sector moeten komen. 
Madelin: “Ik denk dat er voor dit soort 
initiatieven ruimte op de markt is. Er is 
een businessmodel te bedenken, mits er 
betrouwbare informatie wordt geboden. 
Want dan zullen er afnemers voor zijn.” 

De volgende bijeenkomst van The Food Infor-
mation Transparency Initiative is 28 februari 
2012. Dan zal blijken hoe het initiatief aan-
slaat. 

Een Europa-wijd systeem waarmee consumenten allerlei infor-

matie over voedingsmiddelen kunnen oproepen via hun smart-

phone. Dat is het doel van ‘The Food Information Transparency 

Initiative’. De organisatoren roepen stakeholders op om mee te 

denken over de opzet van het informatiesysteem.

Voedselinformatie via 
smartphone

‘Een scan van de QR-code op 
het product is voldoende om 
gegevens te krijgen’

Hans Kraak

De plannen zijn een Europees systeem te 
introduceren zodat consumenten via hun 
smartphone informatie over voedingsmidde-
len kunnen oproepen. 
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