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Geachte heer/mevrouw, 
 

Ingaand  13 december 2014 zijn in de Europese Unie nieuwe etiketteringvoorschriften van kracht. Dit 

naar aanleiding van het in werking treden van een verordening aangaande etikettering en declaraties op 

voedingsmiddelen (EU 1169/2011). 

Een onderdeel van deze nieuwe wet is dat alle verplichte etiketinformatie die vermeld staat op een 

levensmiddelenverpakking, ook online beschikbaar moet zijn. Dit dient het geval te zijn voordat de 

consument tot online aankoop kan overgaan.  

De levensmiddelensector in Europa heeft de database GS1 Data Source/1WorldSync gekozen om aan 

dit onderdeel van de verordening te kunnen voldoen. De sector heeft tevens afgesproken dat de 

merkhouder de bron is die de verordening dient te borgen. Alleen de merkhouder/bron  kan garanderen 

dat de informatie correct is. De merkhouder voert de gegevens in de database in. Vervolgens geeft de 

bron aan wie deze artikelgegevens mogen ontvangen. Aviko volgt deze afspraak. Daarom zijn de 

artikelgegevens van Aviko artikelen aan deze database toegevoegd en gedistribueerd. Daarnaast 

worden beheersmechanismen ontwikkeld en geïmplementeerd.  
 

Onderstaand de voordelen van de werkwijze en het beheer via GS1 Data Source/1WorldSync: 

1. Gegevens worden conform de sectorstandaard ingevoerd en gedeeld.  

2. De kwaliteit van de data worden systeemtechnisch en fysiek gecontroleerd door GS1.  

3. Afnemers kunnen met één druk op de knop actueel juiste gegevens opvragen, inlezen in eigen 

informatiesystemen en online beschikbaar stellen. 
 

Om de artikelgegevens te kunnen beheren en borgen is het voor Aviko niet mogelijk verzoeken tot het 

vullen van andere databases dan de standaarden, of het vullen van documenten (bijvoorbeeld Excel 

bestanden) te honoreren. Desgewenst kan te allen tijde de Aviko productspecificatie worden 

opgevraagd.  

Voor artikelen die Aviko onder Private/Eigen merk Labels produceert betekent dit dat Aviko niet 

verantwoordelijk is/kan zijn voor de juistheid van deze etiketinformatie. Daardoor kan Aviko niet de GS1 

Data Source/1WorldSync vullen.  Ook voor deze artikelen kan de productspecificatie worden 

opgevraagd. 

 

Productspecificaties kunnen worden opgevraagd via uw vertrouwde contactpersoon bij Client Service 

Center van Aviko.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aviko B.V. 
 

 

Gert-Jan Janssen Reinen 

Client Service & Supply Chain Manager 


