
De belangrijkste regels voor
traceerbaarheid in de Gener-
al Food Law (GFL) [1] zijn

onderstaand samengevat.
Levensmiddelen of producten (breed gede-

finieerd) zijn in alle stadia van de produc-
tie, verwerking en distributie traceerbaar.
Bedrijven in de agrofoodsector moeten
kunnen nagaan wie hun producten heeft
geleverd en aan welke bedrijven zij hun
producten hebben geleverd. Ze moeten
beschikken over systemen en procedures om
de informatie ‘van wie’ en ‘aan wie’ op
verzoek aan de bevoegde autoriteiten te
verstrekken. Met het oog op hun traceer-
baarheid moeten producten adequaat wor-
den geëtiketteerd of gekenmerkt met rele-
vante documentatie of informatie overeen-
komstig meer specifieke bepalingen. Er
kunnen nadere bepalingen voor de toepas-
sing worden vastgesteld.

Vragen
De wettelijke verplichting in de GFL
is algemeen geformuleerd. De ver-
scheidenheid in aard en omvang van
bedrijven en in aard en complexiteit
van producten, processen en
bedrijfsvoering in bedrijven in de
agrofoodsector is echter groot. Daar-
door leven bij ondernemers in de
agrofoodsector talloze vragen over
traceerbaarheid. Wat houdt traceer-
baarheid in? Wat betekent het voor

mijn bedrijf ? Hoe vul ik het in en hoe
ver moet ik gaan? Wat betekenen de
eisen in de GFL? Welke eisen stelt de
overheid en hoe gaat de overheid
invulling geven aan het toezicht? Kan
ik met traceerbaarheid nog meer
doen? Welke eisen stellen mijn afne-
mers? Welke eisen kan ik aan mijn
leveranciers stellen? Gezien de ver-
scheidenheid in bedrijven zijn deze
vragen niet eenduidig te beantwoor-
den (figuur 1).

De essentie is dat bedrijven de
traceerbaarheid binnen hun eigen
bedrijf moeten regelen en moeten
weten en vastleggen wie hen produc-
ten leveren en aan wie zij (hun) pro-
ducten verkopen. Het gaat dus om de
transacties tussen en activiteiten bin-
nen bedrijven. Transacties tussen een
bedrijf en de consument vallen bui-
ten de wettelijke eisen voor traceer-
baarheid. De vragen rond traceer-
baarheid hebben misschien meer te
maken met wat er niet in de GFL
staat dan met de regels die er wel in
staan. De algemene formulering van
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de GFL is zowel een sterkte als een
zwakte. Bedrijven hebben de vrijheid,
binnen de ruimte van de GFL, zelf
invulling te geven aan traceerbaar-
heid en daarover afspraken te
maken. Tegelijkertijd bestaat geen
vast omlijnd wettelijk kader dat hou-
vast biedt. Wel biedt de GFL een
mogelijkheid dit in EU-verband nog
nader uit te werken.

Begrippen
Rond traceerbaarheid worden veel
verschillende begrippen gebruikt, die
niet altijd goed zijn gedefinieerd. In
dit artikel staat het begrip traceer-
baarheid centraal. Dit is de mogelijk-
heid om een product op een wille-
keurig tijdstip achteraf door alle sta-
dia van de productie, verwerking en
distributie in twee richtingen na te
speuren en te volgen op basis van
vastgelegde informatie [2]. Tracking
is het ‘real time’ volgen van een pro-
duct, dus terwijl het wordt geprodu-
ceerd of onderweg is. Tracing is het-
zelfde als traceren, de actie van het
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toezicht houden? 
Het ministerie van LNV heeft TNO

Voeding in 2002 gevraagd een ver-
kennende studie uit te voeren naar de
(on)mogelijkheden, knelpunten en
consequenties van een invulling van
traceerbaarheid in de bedrijven in de
agrofoodsector volgens meer of min-
der strikte scenario’s. Binnenkort wil
LNV de resultaten van de studie

bespreken met betrokkenen uit het
bedrijfsleven. Dit artikel is mede
gebaseerd op bevindingen uit deze
studie.

Bedrijfsleven
Binnen gestelde randvoorwaarden en
minimumeisen van de overheid is het
bedrijfsleven er voor verantwoorde-
lijk veilige producten op de markt te
brengen. De opzet en implementatie
van een traceerbaarheidssysteem is
een taak van alle exploitanten van
levensmiddelenbedrijven en diervoe-
derbedrijven. Met alle exploitanten

achterhalen van de herkomst, de
doorlopen processen en de bestem-
ming van de producten, bijvoorbeeld
bij een ‘recall’. Om dat te kunnen,
moeten de producten traceerbaar
worden gemaakt: de noodzakelijke
gegevens moeten worden vastgelegd
en bewaard. Diezelfde gegevens zijn
ook nodig als je een product wil
‘tracken’, dat wil zeggen ‘real time’
volgen.

HACCP en aansprakelijkheid
Traceerbaarheid in de agrofoodsector
is niet nieuw. Onder wettelijk ver-
plichte HACCP-systemen [3] of op
HACCP gebaseerde Hygiënecodes
zijn bedrijven verantwoordelijk voor
de veiligheid van producten die ze op
de markt brengen. Bij afwijkingen
moeten ze in staat zijn te voorkomen
dat deze bij de consument terechtko-
men. Om producten te kunnen terug-
halen of blokkeren, moeten deze
traceerbaar zijn. De GFL stelt expli-
ciete eisen aan traceerbaarheid in
twee richtingen die voor alle bedrij-
ven in de agrofoodsector gelden [4].
Het ligt voor de hand de wettelijk ver-
plichte traceerbaarheid aan HACCP te
koppelen. 

Traceerbaarheid heeft ook een rela-
tie met de wettelijke aansprakelijk-
heid voor fouten en tekortkomingen
in producten [5]. Aansprakelijkheid
geldt voor alle bedrijven in de agro-
foodsector, inclusief de bedrijven in
de primaire sector. Met een goede
traceerbaarheid is de oorsprong van
fouten en afwijkingen op te sporen
en de werkelijke veroorzaker aan-
sprakelijk te stellen. Bedrijven die
gekochte producten niet kunnen
traceren, kunnen de aansprakelijk-
heid voor fouten, die door leveran-
ciers zijn gemaakt, niet naar hen
doorschuiven.

Overheid
Traceerbaarheid heeft niet alleen
implicaties voor bedrijven, maar ook
voor overheid en consument.
Traceerbaarheid stelt ook de overheid
tal van vragen. De inbreng van de
consument is (waarschijnlijk) vooral
belangrijk voor die bedrijven en
ketens die via traceerbaarheid meer-
waarde aan hun producten willen
geven.

De overheid is verantwoordelijk
voor randvoorwaarden en minimum-
eisen ten behoeve van de bescher-
ming van de veiligheid en gezond-
heid van de burger en realiseert dit
door wetgeving en toezicht op de

naleving. De overheid dient ook de
handelspartners van Nederland te
vrijwaren voor de negatieve gevolgen
van onveilige producten uit Neder-
land. Incidenten in Nederland kun-
nen leiden tot sluiting van grenzen
en het weren van producten. De
Nederlandse overheid heeft recent te
maken gehad met enkele incidenten
in de agrofoodsector, zoals de dioxi-
ne-affaire in 1999 en de MPA-affaire
in 2002. Deze hadden sneller kunnen
worden opgelost met minder econo-
mische en maatschappelijke schade
als alle bedrijven hun traceerbaarheid
goed hadden geregeld en zaken snel-
ler zouden zijn gemeld, bijvoorbeeld
via een ‘Early Warning System’ [6]. 

De overheid staat evenals het
bedrijfsleven voor dilemma’s wat
betreft de gewenste, noodzakelijke of
voldoende invulling van traceerbaar-
heid (figuur 1). Hoe moet de GFL
worden geïnterpreteerd? Is aanvul-
lende regelgeving nodig en moet zij
strikt zijn? Kan worden volstaan met
nadere richtlijnen, waarbinnen
bedrijven ruimte hebben voor eigen
overwegingen? Geeft de GFL vol-
doende informatie voor bedrijven om
traceerbaarheid te vullen, zodat de
overheid niets hoeft te doen dan toe-
zicht houden? Op basis van welke
toetsbare criteria kan de overheid dan
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worden alle bedrijven bedoeld vanaf
de primaire sector (zoals boeren,
tuinders en vissers) tot en met bedrij-
ven die levensmiddelen aan de con-
sument verkopen (zoals supermark-
ten, detailhandel, horeca en markt-
kooplui) en alle productie- en han-
delsbedrijven daartussen.

Bij het formuleren van een invulling
van traceerbaarheid moeten bedrijven
niet alleen overwegen wat wettelijk
noodzakelijk is (GFL, HACCP, aan-
sprakelijkheid). Ze moeten zich ook
afvragen op welke wijze traceerbaar-
heid in hun bedrijf goed zou zijn
geregeld, uitgaande van hun verant-
woordelijkheid voor het leveren van
veilige producten. Ook kunnen ze
zich afvragen welke eigen doelstel-

lingen zij met een goede traceerbaar-
heid beter kunnen realiseren. De te
stellen eisen hangen meer af van de
eigen definitie van een goede traceer-
baarheid dan van de GFL. Belangrijke
aspecten zijn in de GFL niet
benoemd, zoals afbakening van pro-
ducten in partijen (lots) en eventuele
grenzen aan de omvang daarvan, tijd-
en snelheidsaspecten en minimumei-
sen voor de manier van informatie-
verstrekking aan de bevoegde autori-
teiten. Het lijkt wenselijk hierover in
ketenverband tot afspraken te
komen. 

Consument
Een goed geregelde traceerbaarheid
biedt de consument een betere
garantie dat onveilige producten hem

of haar niet bereiken. De consument
zal hiervoor niet extra willen betalen,
want het bedrijfsleven is verantwoor-
delijk die garantie te bieden. De eni-
ge ‘beloning’ die bedrijven kunnen
verdienen, is een verbetering van het
consumentenvertrouwen in de voed-
selveiligheid. De consument zal ech-
ter waarschijnlijk wel (beperkt) extra
willen betalen voor producten van
specifieke herkomst en kwaliteit en
voor specifieke wijzen van productie,
die hij of zij belangrijk vindt en die
op basis van een goede traceerbaar-
heid in de keten aantoonbaar kunnen
worden geborgd.

Prestaties
Een goed traceerbaarheidssysteem
moet bepaalde prestaties leveren.
Voor voedselveiligheid is de belang-
rijkste het snel in gang kunnen zet-
ten en afronden van een product
recall. Hiervoor dienen bedrijven bin-
nen een bepaalde tijd de benodigde
informatie te kunnen achterhalen:
– Aan welke afnemer(s) zijn welke
producten wanneer geleverd;
– Welke grondstoffen of hulpstoffen
zijn in die producten verwerkt;
– Kunnen eventuele afwijkingen ook
in andere producten zijn opgetreden
en zo ja, aan wie zijn die wanneer
geleverd;
– Welke leverancier heeft de
betreffende grond- of hulpstoffen
wanneer geleverd;
– In welke producten zijn die grond-
en hulpstoffen verwerkt?

Essentieel is dat de gegevens in het
traceerbaarheidssysteem in alle sta-
dia van de productie, inclusief
inkoop en verkoop, zijn gekoppeld
aan afgebakende eenheden van de
producten die uniek geïdentificeerd
zijn. Deze gegevens dienen gekop-
peld te zijn aan de tijd en plaats van
die producten. Op deze basis is van
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alle producten na te gaan waar ze
vandaan komen, wanneer ze langs
welke routes door het bedrijf zijn
gegaan en aan wie ze zijn geleverd.
In principe zijn alle producten dan
traceerbaar, dus ook producten met
afwijkingen.

Optimalisatie
Voor optimalisatie van traceerbaar-
heid is het wenselijk dat een bedrijf
ook gegevens over procescondities
en controles (HACCP-gegevens) kop-
pelt aan de uniek geïdentificeerde
producten, bijvoorbeeld:
– Resultaten van controles, analyses
en metingen aan grondstoffen, tus-
sen- en eindproducten;
– Apparatuur en productielijnen
waarmee en waarop de producten
zijn verwerkt, en de status van onder-
houd en reiniging daarvan;
– Binnen het redelijke, de mogelijke
bronnen of oorzaken van afwijkingen
in de producten, zodat doelgerichte
vervolgacties mogelijk zijn.

Dit is van belang voor het recall
management. Noodzakelijke ver-
volgacties bij geconstateerde afwij-
kingen, bijvoorbeeld blokkering of
uit de markt halen van producten,
kunnen dan doeltreffender worden
geïnitieerd en uitgevoerd. Koppe-
ling van dergelijke gegevens aan
partijen producten is eveneens
noodzakelijk wanneer bedrijven in
ketenverband aantoonbare meer-
waarde qua herkomst of kwaliteit
willen realiseren.

Systematische aanpak
Bij de opzet en implementatie van
een traceerbaarheidssysteem is een
systematische aanpak in meerdere
stappen aan te bevelen [7]. Dit geldt
zeker in complexe systemen [2].

Op basis van bedrijfsbeleid en 
-strategie is het noodzakelijk om
eerst doelstellingen te formuleren.
Naast de wettelijke verplichtingen
(GFL) en elementaire eisen die aan
een traceerbaarheidssysteem moeten
worden gesteld, kunnen maatschap-
pelijke en zakelijke motieven zijn
opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld
mogelijkheden om meerwaarde in
het bedrijf of in ketenverband te
realiseren. Pas na vaststelling van
doelstellingen is het mogelijk de
gewenste functionaliteit van het
traceerbaarheidssysteem te bepalen:
Wat moet het systeem kunnen ople-
veren en in welke mate van detail?
Op deze basis zijn de middelen te
bepalen om de gewenste traceerbaar-
heid te realiseren.

Vervolgens wordt afgesproken waar
in het productieproces (of ketenpro-
ces met meer bedrijven) welke infor-
matie moet worden geregistreerd en

Om producten terug te

kunnen halen, moeten ze

traceerbaar gemaakt

worden. 
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voorbeeld toepasbaar op ggo-vrije of
biologische producten. Ook
(huis)merkproducten kunnen onder
deze doelstelling vallen. Ondersteu-
ning van oorsprong en productiewij-
zen zijn alleen interessant indien
daarvoor een markt bestaat.

Verbeteringen in kwaliteitsbeheer-
sing (sturing op productkwaliteit),
efficiëntie en rendement en optimali-
satie van productieplanning, logis-
tiek en voorraadbeheersing zijn in
ieder bedrijf te realiseren. Een goede
traceerbaarheid kan bijdragen aan
een betere organisatie van de gehele
bedrijfsvoering en beperking van uit-
val. Ook kan traceerbaarheid mede
dienen als ondersteuning van de
bedrijfsnaam (imago) als betrouwba-
re handels- of productiepartner voor
leveranciers en afnemers.

Regelen
Op grond van de General Food Law
dienen alle ondernemingen in de
agrofoodsector de traceerbaarheid
van hun producten te regelen. De
General Food Law is algemeen gefor-
muleerd en belangrijke inhoudelijke
aspecten behoeven nadere invulling.
Dit levert voor bedrijven en overheid
vragen op, maar biedt ook kansen.
Bedrijven doen er wijs aan zich af te
vragen welke eisen zij zelf aan een
goede traceerbaarheid moeten stel-
len, een systematische aanpak te vol-
gen en na te gaan of zij met traceer-
baarheid ook andere doelstellingen
kunnen realiseren. Met verbetering
van transparantie, borging van unie-
ke waarden in de keten en betere
beheersing van kwaliteit, efficiëntie
en rendement kunnen mogelijk ook
bedrijfsvoordelen worden gereali-
seerd. ■

vastgelegd. Dit impliceert een inven-
tarisatie van alle stappen (vergelijk
HACCP) en per stap vaststelling van
de benodigde registratiepunten met
de bijbehorende gegevens. Dit kun-
nen bijvoorbeeld traceerbaarheids-,
proces- en productgegevens en/of
specifieke kwaliteitskenmerken op
een bepaald punt in proces of keten
zijn. Een verificatie is nodig om te
beoordelen of de gekozen registratie-
punten en gegevens de gewenste
traceerbaarheid opleveren. Zo nodig
kunnen registratiepunten worden
toegevoegd of meer of andere gege-
vens worden vastgelegd.

De volgende stap betreft noodzake-
lijke systeemvoorwaarden. Bij
beheersing en borging van kwaliteit
in een productieketen kunnen meer-
dere partijen betrokken zijn. Dan zijn
bijvoorbeeld afspraken nodig over
wat elke partij vastlegt, hoe dit
gebeurt en welke informatie voor alle
partijen beschikbaar is. In alle geval-
len moeten procedures van het sys-
teem worden vastgelegd [2], die er
voor moeten zorgen dat het systeem
daadwerkelijk gaat functioneren
zoals beoogd. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld om aspecten als bevoegd-
heden, verificatie, betrouwbaarheid
en eigen toetsingen.

Als laatste volgt de keuze voor de
technische hulpmiddelen om het sys-
teem te realiseren, zoals registratie-
systemen, meetpunten, identificatie-
manieren en ICT-tools.

Kansen
De invoering van traceerbaarheid
biedt het bedrijfsleven ook kansen.
Traceerbaarheid kan worden
gebruikt voor sturing van het voort-
brengingsproces. Positieve effecten
zijn bijvoorbeeld verbetering van de
transparantie, borging van unieke

waarden in de keten en processturing
in relatie tot bijvoorbeeld kwaliteit en
rendement.

Verbetering van de transparantie is
voor de agrofoodsector en de maat-
schappij als geheel van belang. Deze
doelstelling is alleen realiseerbaar,
als alle bedrijven in de agrofoodsec-
tor hiermee rekening houden bij de
implementatie van traceerbaarheids-
systemen. Verbetering van transpa-
rantie van de levensmiddelenproduc-
tie levert naar verwachting een groter
vertrouwen van de consument op.
Naast traceerbaarheid is dan goed
doordachte, op de consument gerich-
te informatie en communicatie
nodig.

Aantoonbare beheersing en bor-
ging van specifieke oorsprong of
productiewijzen is uitsluitend in
ketenverband te realiseren. Dit is bij-
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Achtergronden van traceerbaarheid
De wettelijk verplichte invoering van traceerbaarheid

in de agrofoodsector heeft een brede achtergrond in

voedselveiligheid. Enkele jaren geleden is in Europa

via het Witboek Voedselveiligheid [8] begonnen met

het herformuleren van de regelgeving voor voedsel-

veiligheid. Daarbij wordt primair uitgegaan van de

bescherming van de gezondheid en veiligheid van de

consument. Het is Europees beleid deze op een hoog

niveau te brengen en te handhaven. Over het alge-

meen is de voedselveiligheid in de lidstaten van de

EU goed beheerst en geborgd. Er hebben zich echter

de afgelopen jaren incidenten voorgedaan, zoals de

BSE-crisis en de dioxineaffaire, die mede aanleiding

zijn voor deze herziening van de regelgeving. Derge-

lijke incidenten brengen de voedselveiligheid in

gevaar en ondermijnen het consumentenvertrouwen.

Het eerste resultaat van de vernieuwde Europese

wetgeving is de Verordening (EG) Nr. 178/2002, beter

bekend als de General Food Law (GFL) [1]. Deze is

sinds 28 januari 2002 van kracht en is in al haar

onderdelen bindend en rechtstreeks toepasbaar in

elke Lidstaat ex Art. 249 EG. De GFL stelt algemene

beginselen en voorschriften van de levensmiddelen-

wetgeving vast en regelt de instelling van de Europe-

se Voedselautoriteit. Een nieuw element is de ver-

plichte invoering van traceerbaarheid in alle bedrij-

ven in de agrofoodsector met ingang van 1 januari

2005. Traceerbaarheid is geen doel op zich en voor-

komt ook geen incidenten. Traceerbaarheid is wel

een onmisbaar onderdeel in de beheersing en bor-

ging van voedselveiligheid, bijvoorbeeld in geval van

incidenten. Het heeft een functie als vangnet, wan-

neer de preventieve maatregelen in de systemen voor

beheersing en borging van voedselveiligheid zoals

HACCP falen. Wanneer alle bedrijven goede traceer-

baarheidssystemen hebben, zijn bij incidenten, waar

in de agrofoodsector ze zich ook voordoen, de

betrokken producten snel en nauwkeurig op te spo-

ren en zo nodig via een recall te blokkeren of uit de

markt te halen. Ook kan de consument dan, indien

nodig, adequaat worden geïnformeerd.


