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Etikettering, informatie en consumenten
Wetgeving

In de gezondheidszorg en catering is de nauwkeurigheid van de productspecificatie van voe-

dingsmiddelen al lang topprioriteit. Veranderende wetgeving maakt de situatie alleen maar

urgenter. De GPI-databank verstrekt in deze sectoren al deze informatie. Deze zou de basis

kunnen worden van de op te richten nationale databank voor ingrediëntendeclaraties.

De informatie op het etiket van voedings-
middelen is vaak onvoldoende, zeker in
de ‘business to business’-markt. Naast
de ingrediëntendeclaratie (inclusief aller-
genenvermelding) hebben bedrijven voor
hun consumenten aanvullende informa-
tie nodig. Gedacht kan worden aan: uit-
gebreide voedingswaardegegevens, cer-
tificeringinformatie, bereidingswijze, do-
seringsvoorschriften, bewaarcondities,
microbiologische waarden enzovoorts.
Deze gegevens zijn nodig voor onder
andere het bijhouden van het HACCP-
systeem, het goed naleven van de Alge-
mene Levensmiddelen Verordening (Ge-
neral Food Law), tracking en tracing ver-
plichtingen, het vullen van systemen voor
menucycli, maar bijvoorbeeld ook voor
het voorschrijven van diëten.
Al dergelijke informatie kan de foodser-
vicemarkt sinds jaar en dag vinden in de
GPI-databank. Grootverbruikers kunnen
nog voor de daadwerkelijke aankoop na-
gaan of het voedingsmiddel geschikt is
voor hun klanten. Denk aan allergenen
en de veelheid aan stoffen waar mensen
overgevoelig voor zijn.

Zelf bijhouden
Tot nog toe heeft de industrie de vraag
naar inhoudelijke productinformatie
veelal zelf afgehandeld. Iedere producent
houdt zijn eigen gegevens bij en maakt
zelf de keuze welke informatie de afne-
mer via welk medium ontvangt. Een bre-
de verscheidenheid aan productspecifi-
caties wordt daardoor op de markt ge-
bracht (figuur 1).
Afnemers vragen voor hun gehele assorti-
ment inhoudelijke gegevens op bij vele
producenten die zij vervolgens, soms na
veel zoeken en vaak lang wachten, via
verscheidene media ontvangen. 
Iedere producent merkt dat zijn afnemers
steeds meer informatie aanvragen en aan

die informatie steeds hogere eisen stellen.
Voor zowel de industrie als voor de afne-
mer veroorzaakt dit een steeds groter wor-
dende stroom aan informatie, die steeds
meer werk met zich meebrengt.
De GPI-databank maakt het mogelijk om
de productspecificatie zonder menselijke
tussenkomst te begeleiden vanuit het
interne systeem van de producent naar
het interne systeem van de afnemer (fi-
guur 2). Het maken van fouten in het tus-
senliggende traject worden daardoor
geminimaliseerd. Ook wordt het voor pro-
ducenten mogelijk om de gewenste gege-
vens nog slechts één keer aan te leveren
waarna al hun afnemers kunnen worden
voorzien van de voor hen benodigde infor-
matie. Met behulp van wachtwoorden zijn
delen van de databank af te schermen.

Terughoudend
Tot voor kort toonde de industrie zich
terughoudend ten aanzien van GPI. Die
terughoudendheid kwam voort uit het feit
dat de databank van twee grossiers was,
de gegevens handmatig moesten worden
ingevoerd en men liever zo min mogelijk
informatie prijs gaf tenzij het om marke-
tingredenen interessant werd. Dit laatste
verandert door aangescherpte wetgeving.
De terughoudendheid van de industrie
voor een gezamenlijke databank is lang-
zaam maar zeker aan het verdwijnen.
Voor afnemers wordt de gewenste infor-
matie steeds meer van doorslaggevend
belang om een product te kopen. voe-
dingsmiddelenproducenten realiseren
zich dat zij hogere omzetten kunnen reali-
seren door hun (potentiële) afnemers op
efficiënte wijze te voorzien van de beno-
sdigde informatie.

GPI breder inzetten
Binnen branchevereniging Veneca wordt
de discussie gestart om de GPI-databank
breder in te zetten (marktpenetratie). De
tijd van het bijhouden van specificaties

op papier in multomappen op de plank is
voorbij!
GS1 Nederland, voorheen EAN Nederland,
is altijd nauw betrokken geweest bij de
ontwikkelingen binnen GPI. Zij zijn eind
vorig jaar begonnen met het opzetten van
een internationale standaard voor pro-
ductspecificaties. Doel daarvan is om de
steeds groter wordende stroom aan infor-

matie door de gehele keten heen te
stroomlijnen. Ook GPI heeft daaraan mee-
gewerkt. De informatie die GPI momen-
teel verzamelt, komt sterk overeen met die
in de internationale standaard van GS1.
Deze standaard is momenteel te zien via
hun internetsite www.gs1.nl en wordt
voorjaar 2006 afgerond (zie ook ‘Schone
data maken logistiek efficiënt’, VMT 22,
2005, pp. 18-20). Daarom heeft op 28 sep-
tember dit jaar het bestuur van GS1 met
GPI afgesproken om, bij voldoende markt-
behoefte, de GPI-databank op termijn op
te laten gaan in de huidige GS1 DAS-data-
bank. Deze laatste bevat momenteel lo-
gistieke artikelinformatie (figuur 3). GPI
conformeert haar databank momenteel
geheel naar de internationale standaard
van GS1. Als systeem staat GPI dus aan de
basis van de internationale standaards,
waaraan GS1-databanken in de toekomst
zullen voldoen.
Producenten kunnen de GPI-databank
momenteel al vullen waardoor afnemers
op uniforme wijze, ieder moment kunnen
worden voorzien van de door hen ge-
vraagde productinformatie. Waarom
wachten? Gebruikersgroepen zoals cate-
raars en ziekenhuizen kunnen nu al niet
meer zonder, de industrie is in een keer
van alle vragen af en voorziet haar klant
van informatie.

GPI op weg naar één voed

GPI zal opgaan in GS1-DAS

Specificaties in multomappen op de
plank zijn echt voorbij
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ALBA en NEVO
De veelheid aan productinformatie in de
GPI-databank is het belangrijkste ver-
schil met de allergenendatabank ALBA en
de voedingswaardetabel NEVO. In de
NEVO-tabel zijn de gemiddelde voe-
dingswaarden (kJ, kcal, eiwitten, vetten,
koolhydraten, vitaminen, mineralen) van
voedingsmiddelen in kaart gebracht. In
de GPI-databank worden de (voedings-
waarde)gegevens van een product in
kaart gebracht en door de producent up-
to-date gehouden. NEVO brengt eens in
de vijf jaar een nieuwe uitgave uit op
papier. Door digitalisering is deze infor-
matie gemakkelijk up-to-date te houden.

Achtergronden GPI
De GPI-databank is medio jaren negen-
tig opgezet door Gastronoom, Grootver-
bruik Ahold, Pastoor van den Berg en
Van Hoeckel Grootverbruik (thans Deli
XL en Sligro Foodgroup). Doel was om in
de foodservicemarkt efficiënt om te gaan
met informatieverschaffing richting
afnemers.
Begin 2005 is GPI onderdeel geworden
van het onafhankelijke FoodService
Instituut Nederland. FSIN maakt de
keten inzichtelijk, standaardiseert defi-
nities en schept voorwaarden voor effici-
ëntie en samenwerking binnen de
keten.
Zeventig leveranciers vullen de GPI-
databank met hun productgegevens.

Deze worden door ongeveer 320 afne-
mers geraadpleegd. De databank bevat
bijna 8.000 ‘SKU’s’ (Stock Keeping
Units). Door de positieve ontvangst van
de deelnemers van het FoodService
Instituut Nederland zal dit aantal snel
stijgen.
GPI is niet op winst gericht. De industrie
en haar afnemers dragen de kosten.
Leveranciers dragen ongeveer tweederde
van de kosten, de afnemers (cateraars,
ziekenhuizen, onderwijs, instellingen
etc.) eenderde. Nieuwe leveranciers beta-
len een bedrag per opgenomen ‘SKU’ per
jaar. Afnemers betalen een bedrag per
maand afhankelijk van het aantal vesti-

gingen en bedden. Zij kunnen onbeperkt
inloggen in de GPI databank die op
www.gpidatabank.nl is te raadplegen.

edingsmiddelendatabank
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Fig. 1   Huidige informatievoorziening rond logistieke en productinhoudelijke gegevens.

Fig. 2   Gewenste tussentijdse situatie met betrekking tot logistieke en productinhoudelijke
gegevens.

Fig. 3   Uiteindelijk gewenste situatie informatievoorziening rond logistieke en productinhou-
delijke informatie. 
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