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THEMA: TRENDS: FOOD CONNECTED

WETGEVING & TOEZICHT

Persoonlijk  
advies van etiket

Een smartphone die gevraagd en onge-
vraagd voedingsadvies geeft in de super-
markt. Niet zomaar een advies, maar één die 
is gebaseerd op het DNA-paspoort van de 
consument die in de telefoon zit. Zo’n appli-
catie waarschuwt ook tegen ongezonde pro-
ducten en geeft persoonlijke voedingstips. 
“Zorgverzekeraars gaan in de toekomst een 
ongezonde leefstijl keihard afstraffen”, zegt 
trendwatcher Adjiedj Bakas (foto) over toe-
komstige ontwikkelingen rond het etiket. Ze 
kunnen dat doen door de zorgpremie te ver-
hogen, maar bij een gezonde leefstijl ook 
verlagen, vertelt hij. De 
mens past zich niet aan de 
verpakking aan, maar juist 
andersom, redeneert 
Bakas. In de Amerikaanse 
staat Florida maken som-
mige ouderen gebruik van een toepassing 
die in koeienletters toont wat er op het eti-
ket staat. Een uitkomst omdat bij het vorde-
ren van de leeftijd het gezichtsvermogen er 
niet beter op wordt.

Dictatuur hogeropgeleiden 
Bakas houdt zijn toekomstbespiegeling aan de 
vooravond van de Europese etiketeringswet-
geving die meer informatie over bijvoorbeeld 
allergenen en herkomst verplicht stelt. Bela-
chelijk, reageert Bakas. “Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat 80% van de mensen 
het etiket niet leest. Het interesseert hen niet. 
70% van de bevolking heeft vmbo, hogerop-
geleiden leggen dus gewoon hun visie op aan 
de rest van de bevolking. Natuurlijk willen 
mensen wel gezonder eten, maar dit is 
extreem.”

Een partij die blij is met de Europese etikette-
ringswetgeving is Boodschapp, een toepassing 
die aan de hand van prijs, smaak en maximaal 
zestien voedingsgerelateerde criteria produc-
ten in supermarkten inzichtelijk en vergelijk-

Voedingsbedrijven maken zich massaal op voor de Europese 
etiketteringsverordening die op 13 december ingaat.  
Ook digitale productinformatie dient vanaf die datum voor  
consumenten beschikbaar te zijn. De nieuwe wetgeving is  
lang niet het eindpunt. Het etiket zal verder evolueren. De  
digitalisering zet door.

Digitalisering etiket zet door

baar maakt. “We hopen straks makkelijker te 
kunnen beschikken over voedingsinformatie. 
Nu is dat lastiger”, zegt marketingmanager 
Valentine Jager-Willeumier. 

Eén database voedingsinformatie
Consumenten mogen dan nog dit jaar meer 
informatie vinden over allergenen, herkomst 
en voedingswaarden, maar daarvoor moeten 
ze wel moeite doen. De digitale informatie 
stelt de fabrikant beschikbaar op zijn eigen 
website. Boodschapp zou graag één grote cen-
trale en publiekelijk toegankelijke database 
zien met alle voedingsinformatie van alle 
levensmiddelen. “Consumenten kunnen dan 
op één plek alle voedingsinfo uitdraaien. Dat 
zou een stap voorwaarts zijn. Maar ik denk 
dat bedrijven dit tijdrovend zullen vinden. 
Overheden en maatschappelijke organisaties 
zullen hier het initiatief toe moeten nemen”, 
zegt Jager-Willeumier. Daar hoort volgens 

haar ook een stukje voorlichting bij 
zodat consumenten door de bomen 
het bos kunnen blijven zien.
In de database van GS1, dat uniforme 
standaarden ontwikkelt voor het vast-
leggen en delen van gegevens, is de 

etiketteringsinformatie van circa 60.000 pro-
ducten ingevoerd. De Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI) vindt het 
belangrijk dat de informatie afkomstig is van 
één bron: de fabrikant of de merkhouder. 

‘ Het etiket is een middel,  
geen doel op zich’
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Momenteel overlegt de koepelorganisatie met 
GS1 Nederland over de wijze waarop en de 
voorwaarden waaronder GS1 producten aan 
derden beschikbaar kan stellen. Het doel is de 
etiketteringsinformatie zo breed mogelijk aan 
de markt beschikbaar te stellen.
Hoewel de FNLI transparantie predikt bij-

voorbeeld over herkomst, hoeft deze open-
heid niet alleen te reflecteren op het etiket. 
Alleen de meest essentiële zaken zoals aller-
genen en de hoeveelheid energie en zout 
horen op het etiket. Zo blijft de informatie 
voor de consument nog enigszins overzichte-
lijk. Het etiket is een middel, geen doel op 
zich, vindt de FNLI. Andere productinforma-
tie kan de consument ook online vinden.

Ongeduldige consument
Tegenwoordig is iedereen, vooral de jongere 
generatie, altijd en overal online. Voor de 
nieuwe generatie bestaat ‘papier’ bijna niet 
meer, vertelde de Ierse marketingdeskundige 
Ken Hughes tijdens het FNLI Jaarcongres in 
november. Er tekent zich volgens hem een 
tweedeling af tussen ‘digital natives’ en ‘digital 
immigrants’. De laatste groep is geboren na 
1985 en de eerste voor die tijd. De ‘natives’ 
groeiden op met Google. “Deze generatie wil 
alles en het liefst vandaag.” Een kenmerk is 
dat hun concentratiespanne steeds korter 
wordt. “Ze willen een verpakking met zo min 
mogelijk tekst en zo veel mogelijk plaatjes of 
foto’s.” De kans dat deze groep de tijd neemt 
om alleen al te beginnen aan het lezen van 
een vol post-december 2014 etiket lijkt dan 
ook onwaarschijnlijk. In zijn boek Trends 
2015 schrijft Bakas: “We gaan boodschappen 
doen met de smartphone permanent in de 
aanslag.” 

Belangrijkste wijzigingen  
etikettering per 13 december
•  Grootte letters op verpakking wordt  

voorgeschreven
•  Verplichting allergenen opvallend  

te vermelden
•  Verplichtte voedingswaarde vermelding 

(op enkele uitzondering na)
•  Vermelding land van herkomst  

van primair ingrediënt
•  Melden datum van invriezen
•  Vermelding term ‘ontdooien’ als product 

ontdooid is en weer invriezen hiervan als 
dit de kwaliteit van het voedingsmiddel 
kan beïnvloeden 

•  Gegevens van de producent, verpakker  
of verkoper moeten van de in de Europese 
Unie gevestigde exploitant zijn

Tot eind 2014 geldt een overgangstermijn, 
tot dan mogen voorverpakte voedingsmid-
delen nog voldoen aan de huidige etikette-
ringswetgeving, meldt de NVWA.

Digitalisering etiket
Consultant Ellis van Diermen van Précon sig-
naleert diezelfde ontwikkeling, maar voorlo-
pig zullen fabrikanten zich moeten behelpen 
met een “vol etiket”. Samen met ontwerpbu-
reaus zoekt ze naar creatieve oplossingen, bij-
voorbeeld met booklet-etiketjes. Maar ook de 
wetgever, in dit geval de Europese Commissie, 
is zich bewust van de toekomst. De EC zin-
speelt op het gebruik van moderne communi-
catietechnologieën, vertelt Van Diermen. “De 
Commissie heeft alleen nog niet uitgelegd wat 
ze hiermee bedoelen. Daarvoor wordt een 
werkgroep opgezet.” In Brussel realiseren ze 
zich ook dat digitalisering een noodzaak is. 
Hoewel nu mogelijk een minderheid, houdt 
de Europese wetgever rekening met mensen 
die niet beschikken over een smartphone of 
internetverbinding. Om die reden moet een 
fysiek adres op de verpakking staan en geen 
internetadres. “Misschien volstaat in de toe-
komst alleen een internetadres, met daarnaast 
een chip of code waarop alle informatie over 
het product via je telefoon direct opvraagbaar 
is”, speculeert Van Diermen.
Intussen blijft Boodschapp bezig om consu-
menten te bedienen van informatie. Zo intro-
duceert het bedrijf een speciale app, gericht 
op de glutenvrije consument die de vormge-
ving krijgt van de reguliere Boodschapp. 

• MAURICE DE JONG •

  De mens past zich niet aan de 

verpakking aan, maar het is juist 

andersom, redeneert Adjiedj 

Bakas.

  We zullen boodschappen gaan doen 

met de smartphone permanent in de 

aanslag. 


