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1 Praktijkproef ‘Transparantie’ via QR-
code voor herkomst van varkensvlees 

1.1 Inleiding 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research in 2017 
een vervolgstudie uitgevoerd op de theoretische verkenning Herkomst varkensvlees uit 2016 (Bondt 
et al., 2016) en de praktijkproef van AH en VION met herkomstinformatie over varkensvlees van 
groepen varkenshouderijbedrijven van het ‘Good Farming Star’-programma met het 1 ster Beter 
Leven kenmerk.2 

In deze studie is onderzocht wat consumenten en schakels in de varkensketen onder transparantie 
verstaan en of consumenten bereid zijn meer te willen betalen voor informatie over de herkomst van 
het varkensvlees en welke andere factoren daarbij een rol spelen. Onderdeel van de studie was het 
analyseren van de praktijkproef die AH en VION in 2016 hebben uitgevoerd, waarbij 
200.000 varkensvleesproducten zijn voorzien van een QR-code met herkomstinformatie over het 
varkensvleesproduct.  

De praktijkproef is opgezet door AH, VION en ZLTO naar aanleiding van het analyserapport van de 
Kwartiermakers, getiteld Reis door de keten; Herkomst- en productinformatie door de keten en aan de 
consument (Gorter de Vries et al., 2016) in opdracht van de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV) en 
het ministerie van Economisch Zaken (EZ). 

Doel van de praktijkproef is na te gaan in welke mate consumenten behoefte hebben aan extra 
informatie over de herkomst van het varkensvlees. 

1.2 Methode 

In 2016 zijn bij AH varkensproducten aangeboden met een QR-code op de verpakking, waarmee 
consumenten via de websites van AH en VION informatie over de herkomst van het betreffende 
varkensvleesproduct konden vinden. Het varkensvlees was afkomstig van varkenshouderijbedrijven 
die deelnamen aan het ‘Good Farming Star’-programma van VION. Het varkensvlees was daarbij te 
herleiden tot een groep van (minimaal 100) bedrijven en was zichtbaar aan het 1 ster Beter Leven 
kenmerk. 

Hiertoe hebben AH en VION beide een aparte website in het leven geroepen waar consumenten 
informatie kunnen vinden over de herkomst van het aangeboden varkensvlees.3 

In de weken 47 tot en met 52 van 2016 zijn in vier gelijke stappen 200.000 varkensvleesproducten 
gepresenteerd in het winkelschap. In week 47 is de website goodfarmingstar.com gelanceerd met 
medewerking van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). Tijdens de proefperiode zijn de unieke 
bezoeken van consumenten aan de websites van AH en VION bijgehouden. Via de link ‘Check de 
herkomst’, via de eerdergenoemde webpagina van AH4 en via het scannen van de QR-code is de 
website van AH bezocht. Daarnaast is de website goodfarmingstar.com rechtstreeks door 
consumenten benaderd.  

2  goodfarmingstar.com 
3  http://over-ah-.meer-doen.dienewelzijn.varken.index en http://goodfarmingstar.com 
4  http://over-ah-.meer-doen.dienewelzijn.varken.index 

http://over-ah-.meer-doen.dienewelzijn.varken.index/
http://goodfarmingstar.com/
http://over-ah-.meer-doen.dienewelzijn.varken.index/


1.3 Resultaten 

In totaal hebben in 2016 1.573 unieke bezoekers de website van AH bezocht, waarvan ruim 
300 consumenten hebben doorgeklikt naar de website goodfarmingstar.com van VION. Onder deze 
300 zitten ook enkele personen, die nauw betrokken waren bij de praktijkproef. Uitgaande van de 
200.000 in het winkelschap van AH aangeboden varkensvleesproducten, de 1.573 unieke bezoeken 
aan de AH-website en een gemiddelde aankoop van twee varkensvleesproducten per uniek bezoek, 
heeft circa 1,5% van de consumenten herkomstinformatie over het (gekochte) varkensvleesproduct 
ingewonnen via de QR-code. Dit percentage is weliswaar laag, maar vergelijkbaar aan andere studies 
(zie discussie).  

Van de unieke bezoeken aan de AH-website heeft circa 20% van de bezoekers de tijd genomen om 
extra informatie over de herkomst van vlees in te winnen door de VION-website te bezoeken (zie 
figuur 1.1). In figuur 1.1 is ook te zien dat in de eerste week (week 47) meer dan de helft van de 
bezoeken heeft plaatsgevonden en dat dit in de tweede week sterk is afgenomen om vervolgens 
gestaag verder te dalen. In week 47 was er veel publiciteit rondom de praktijkproef in de krant en op 
de radio en tv. Dit beeld is herkenbaar bij eerdere verkoopcampagnes van producten bij AH 
(persoonlijke info AH). 

Figuur 1.1  Aantal unieke bezoekers van de AH-website (groene balk) en aantal unieke 
bezoekers van de website Good Farming Star via de AH-site (rode balk). 

1.4 Discussie 

De praktijkproef vond plaats in de weken 47 tot en met 52 van 2016. In deze periode doen 
consumenten veel (voor)aankopen ter gelegenheid van de feestelijkheden rond Sinterklaas, Kerstmis 
en nieuwjaar. Dit kan ertoe hebben geleid dat consumenten minder tijd hadden of namen om kennis 
te nemen van de QR-code met herkomstinformatie van het varkensvlees. Anderzijds kan een groep 
consumenten de herkomstinformatie bij aankopen voor feestelijke gelegenheden juist wel relevant 
vinden. Daarnaast is niet bekend of alle varkensvleesverpakkingen met QR-code zijn verkocht, zodat 
niet is te bepalen in welke mate de unieke aankopen (van een of meer verpakkingen) door 
consumenten is bekeken op herkomstinformatie. 
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In de praktijkproef hebben consumenten niet expliciet kunnen aangeven voor welke informatie men 
belangstelling heeft. Hierdoor is niet bekend aan welke informatie consumenten specifiek behoefte 
hebben. 

De varkensvleesproducten met QR-code lagen in een beperkt aantal winkels van AH. Niet bekend is of 
deze winkels een representatieve afspiegeling zijn. Onduidelijk is of dit de mate van bezoeken aan de 
websites heeft beïnvloed. 

Het aantal bezoeken aan de VION-website via de bezoeken aan de AH-website is bekend. 
Consumenten konden de VION-website ook rechtstreeks benaderen, maar daarover is geen informatie 
beschikbaar. Toch mag verondersteld worden dat de VION-website met extra informatie over de 
herkomst van het varkensvlees vaker bezocht zal zijn dan alleen via de AH-website.  

Het aantal mensen dat beschikt over een scan-app op mobiel of tablet is 29% (van Nederlanders van 
18 jaar en ouder in 2014), maar 12% van die categorie van 18-plus maakt wel eens gebruik van de 
QR-code. Gemiddeld wordt door 1,7% van de consumenten boven 18 jaar één of meer QR-code(s) 
daadwerkelijk gebruikt.5 Indien in de praktijkproef van AH/VION alle 200.000 varkensvleesproducten 
met een QR-code individueel door unieke consumenten zouden zijn gekocht, dan zou met 
1.573 unieke bezoeken op de AH-website een deelname zijn geweest van 0,8%. Het percentage 
consumenten dat de AH website heeft bezocht, zal in werkelijkheid wat hoger zijn op basis van de 
eerder genoemde punten. In de eerste week van de campagne is door ruim 800 consumenten de AH-
site bezocht. Op een aanbod van 50.000 varkensvleesproducten in deze week is dit een deelname van 
1,6%. Met de publiciteitscampagne is de AH-website redelijk bezocht. In de daaropvolgende weken 
daalde het aantal unieke bezoeken en het bijbehorende aandeel sterk. 

1.5 Conclusies en aanbevelingen 

De praktijkproef van AH en VION eind 2016 met varkensvleesproducten met een QR-code over 
herkomstinformatie van varkensvlees is matig tot redelijk geslaagd. Van de 1.573 unieke bezoeken 
aan de AH-website hebben circa 300 of 20% extra informatie opgevraagd via de VION-website. Het 
aantal unieke bezoeken aan de website van AH is vergelijkbaar met andere studies. 

De behoefte aan herkomstinformatie wordt gestimuleerd via gelijktijdige (media)campagneaandacht, 
maar is blijkbaar van korte duur, omdat het aantal unieke bezoeken na de eerste twee weken van 
introductie snel afnam. Blijkbaar is het opvraagbaar zijn van informatie over de herkomst van het 
varkensvlees, mede op basis van het gelijktijdig uitgevoerde consumentenonderzoek, voldoende voor 
consumenten om vertrouwen in het varkensvlees te hebben. 
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http://www.brievenbusreclame.nl/wp-content/uploads/2015/01/De-folder-als-sprong-naar-online-AR-QR-code.pdf




De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of 
nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research 
bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van 
Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing  
van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.  
Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort 
Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennis
instellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken  
en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de  
unieke Wageningen aanpak. W.H.M. Baltussen, M.N.A. Ruijs, N. Bondt, M.A. van Haaster-de Winter, R. Hoste, V.M. Immink, M. Kornelis, 

H.J.M. Kortstee en G.M. Splinter

Transparantie in de varkensketenWageningen Economic Research 
Postbus 29703
2502 LS Den Haag
E communications.ssg@wur.nl 
T +31 (0)70 335 83 30
www.wur.nl/economic-research

Rapport 2017-093b


	1 Praktijkproef ‘Transparantie’ via QR-code voor herkomst van varkensvlees
	1.1 Inleiding
	1.2 Methode
	1.3 Resultaten
	1.4 Discussie
	1.5 Conclusies en aanbevelingen
	1.6 Referenties

	Blank Page
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /NewsGothicStd
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op drukker])
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




