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Digitaal etiket forse klus

Hard aan de slag
Inmiddels is een breed spectrum van retail-
Nederland met het digitaliseren van informa-
tie op het etiket aan de slag. Supermarktketens 
als Ahold, Detailresult, Jumbo, Sligro en 
Superunie en ook drogisterijketen A.S. Wat-
son hebben hun leveranciers opgeroepen de 
informatie op het etiket vast te leggen en aan 
hen beschikbaar te stellen via GS1 Data Sour-
ce. “Alleen samen met onze leveranciers kun-
nen we ervoor zorgen dat uiterlijk eind 2014 
de informatie voor de consument beschikbaar 
is”, aldus Johan Vial, commercieel directeur 
Detailresult (Dekamarkt en Dirk van den 
Broek), tevens lid van de GS1 Business Coun-
cil levensmiddelen en drogisterij. “Wij ver-
wachten van fabrikanten dat zij de stappen 
om de etiketinformatie correct beschikbaar te 
stellen via GS1 Data Source nu ook daadwer-
kelijk gaan zetten.” Er wordt volgens De 
Gruijter keihard gewerkt om alles nog voor 
13 december rond te krijgen. “Als u uw pro-
ducten straks in webshops wilt (blijven) ver-
kopen, dan is het nog niet te laat.”

• Matthijs van der Pol •

M. v.d. Pol is freelance journalist, artikel geschreven in 

opdracht van Gs1; birgitta.degruijter@gs1.nl 

Op 13 december dit jaar treedt EU Verorde-
ning nr. 1169/2011 over het verstrekken van 
informatie over voedingsmiddelen aan con-
sumenten in werking. Informatie die op eti-
ketten van levensmiddelen staat, moet dan 
ook online beschikbaar zijn voor de consu-
ment. Verkopers op afstand, zoals online 
aanbieders in artikelen 9 en 14 van de veror-
dening, zijn vanaf dan verplicht om zaken als 
gezondheidsclaims, waarschuwingen voor 
allergenen en gebruikte ingrediënten online 
te communiceren. “De informatiehonger is 
enorm toegenomen. Men wil alles weten en 
wel nú”, aldus Birgitta de Gruijter, senior sec-
tormanager levensmiddelen en drogisterij bij 
GS1 Nederland. “Die informatie moet dan 
wel beschikbaar, compleet en foutloos zijn. 
Bij bepaalde allergenen kan dat zelfs van 
levensbelang zijn. Vandaar dat het zo belang-
rijk is dat de voedingsindustrie dit serieus 
oppakt.” De Nederlandse levensmiddelen-
sector gaat via GS1 Data Source etiketinfor-
matie registreren en uitwisselen. Winkelfor-
mules en fabrikanten gebruiken deze al voor 
hun (logistieke) artikelgegevens. GS1 onder-
steunt de leveranciers bij het goed invoeren 
van de data, maar dat betekent niet dat er 
alle tijd van de wereld is. 

Op basis van de reeds opgedane ervaringen 
bij Dr. Oetker, adviseert manager Sales Sup-
port Pedro Jagersma om vooral op tijd te 
beginnen en daarbij zo veel mogelijk steun 
binnen de organisatie te creëren. “Het invoe-
ren van alle etiketinformatie in de database is 
monnikenwerk, maar kun je niet over laten 
aan een uitzendkracht. Correcte, volledige en 
foutloze invoer is een must.”
De kwaliteitsbewaking van de data vormt vol-
gens Jagersma voor bedrijven een �inke uit-
daging. “Wij hebben als borging van de kwali-
teit een fysieke controle uitgevoerd. Door het 
vergelijken van de etiketten met de ingevoer-
de data, konden we de laatste fouten eruit 
halen en corrigeren.”

Onderschatting
Christian van Someren, managing partner 
van adviesbureau voor digitale strategie 
SparkOptimus, hamert ook op het gevaar 
van onderschatting. “De informatie over het 
etiket die gevraagd wordt door supermarkt-
ketens is nog niet eerder voor dit doel en op 
die manier in een database vastgelegd. Het 
vergt aanpassingen in werkprocessen en sys-
temen van leveranciers en in ERP-systemen 
van retailers.”

Met ingang van 13 december 
2014 moeten online shoppers 
over dezelfde informatie kun-
nen beschikken als die op een 
etiket van een product.  
Behalve het correct invoeren 
van alle gegevens in een data-
base vergt dit aanpassingen in 
werkprocessen en systemen 
van leveranciers en retailers. 
“Wie nu nog denkt dat het wel 
losloopt, zou moeten ontwa-
ken; het is nog niet te laat.” de informatiehonger is enorm toegenomen.
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