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Traceerbaarheid

Brussel heeft via de Algemene Levensmiddelen
Verordening verordonneerd dat alle bedrijven in
de voedselketen met ingang van 1 januari 2005
een traceerbaarheidsysteem moeten hebben.
De invulling daarvan verloopt traag. Ook de
Codex Alimentarius, de normalisatie-instituten
en retailers zijn bezig regelgeving te formule-
ren. Inmiddels heeft de VWA haar eisen richting
de keten op tafel gelegd. Een overzicht.

De Europese Commissie heeft traceerbaarheid vastgelegd in de
in februari 2002 gepubliceerde Algemene Levensmiddelen Ver-
ordening (ALV; General Food Law of GFL). Verordening wil zeg-
gen dat deze onmiddellijk binnen de nationale rechtsorde van
iedere lidstaat geldt.
Centrale doelstelling van deze verordening is het bieden van
een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid en de
belangen van de consument. Daarbij kan het gaan om zowel
levensmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid als om
producten die ongeschikt zijn voor consumptie. Onder ‘onge-
schikt’ wordt verstaan: producten die vreemde bestanddelen
bevatten, zijn bedorven of verrot of sterk in kwaliteit zijn achter-
uitgegaan.
Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor een goede traceer-
baarheid van zijn producten. Ggo’s dienen vanaf medio 2004 bij
wet te kunnen worden getraceerd. Verder krijgen bedrijven die
exporteren naar de Verenigde Staten met ingang van 12 decem-

ber 2003 te maken met traceerbaarheids-
eisen (record keeping) in het kader van de
Bioterrorism Act van 2002. De FDA zal voor
12 december 2003 met definitieve eisen
komen (zie www.fda.gov/oc/bioter-
rorism/bioact.html sectie 301 t/m 308).
Bedrijven krijgen volgens het voorstel voor
record keeping (sectie 306) 6 tot 18 maan-
den de tijd – afhankelijk van de bedrijfs-
grootte – om aan de traceerbaarheids-
maatregel te voldoen. Behalve de gege-

vens over producent en tussenopslag zal – op aanvraag – ook
de herkomst van de grondstoffen moeten kunnen worden over-
legd. Daarnaast moeten bedrijven die producten maken,
opslaan of verpakken voor de Amerikaanse markt zich (vóór 12
december 2003) laten registreren (www.fda.gov/furls) en die-
nen ladingen voor verzending bij de FDA te worden aangemeld
(prior notice). Voor vlees, vis en groente en fruit gelden nu al
EG-verordeningen met betrekking tot etikettering en traceer-
baarheid.
Artikel 18 ‘Traceerbaarheid’ van de ALV vermeldt dat levensmid-

delen, diervoeders, voedselproducerende dieren en alle andere
stoffen die bestemd zijn om in een levensmiddel of diervoeder
te worden verwerkt, of waarvan kan worden verwacht dat zij
daarin worden verwerkt, in alle stadia van de productie, verwer-
king en distributie traceerbaar moeten zijn. Levensmiddelenbe-
drijven en diervoederbedrijven moeten systemen en procedures
hebben waarmee zij kunnen laten zien van wie zij deze levens-
middelen, diervoeders, voedselproducerende dieren of andere
stoffen hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor het vaststellen
van aan welke bedrijven zij hun producten hebben geleverd. In
beide gevallen moeten bedrijven deze informatie op verzoek
van de autoriteiten verstrekken. Tot slot vermeldt het artikel dat

de producten adequaat moeten worden geëtiketteerd dan wel
worden voorzien van relevante documenten.

Eisen lidstaten
De eisen voor traceerbaarheid(systemen) zijn dus zeer alge-
meen gesteld. Diverse lidstaten hebben er dan ook bij de Com-
missie op aangedrongen om deze via aanvullende eisen of
richtsnoeren nader te specificeren. België en Italië hebben
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daarvoor al conceptwetteksten ter notificatie bij de Commissie
ingediend. Deze heeft de voorstellen voor commentaar aan de
lidstaten toegezonden. Een belangrijk verschil met de Neder-
landse overheid is dat in het Belgische wetsvoorstel (nr. 2862)
de minister “naar gelang de sector en het product kan bepalen
tot op welk niveau het verband tussen de aangevoerde en afge-
voerde producten moet worden aangegeven” (art. 6 §3). Ook
wijken in het Belgische voorstel de definities voor traceerbaar-
heid en etikettering af van die in bestaande EU-verordening
(traceerbaarheid) en richtlijnen (etikettering). Verder kent het
Belgische wetsvoorstel afwijkende procedures en data voor
inwerkingtreding ten opzichte van de EU-verordening 178/2002
en de aanstaande hygiëneverordeningen. Voor de laatste veror-
deningen lijkt het begrip ‘autocontrole’ dat in het Belgische
voorstel wordt gehanteerd, een synoniem van ‘HACCP’. Dit kan
voor onnodige verwarring zorgen. En dat terwijl de Commissie
met de verordeningen interpretatieverschillen probeert te voor-
komen.
Italië wil mogelijk nog verder gaan en bij wijze van spreken van
ieder ingrediënt van een pizza niet alleen de leverancier, maar
ook het land van herkomst weten. Ook Frankrijk gaat mogelijk
erg ver. Naar verluidt wil de Franse overheid dat bedrijven per 1
januari 2005 over een goedgekeurd traceerbaarheidssysteem
beschikken.

Commissie
De Commissie bespreekt op 21 en 22 januari de door de lidsta-
ten ingebrachte aanvullende eisen met vertegenwoordigers van
de lidstaten, non-gouvernementele orga-
nisaties en het bedrijfsleven. Onduidelijk
is wat daarna zal gebeuren. Gebruikelijk is
dat de Commissie een werkgroep in het
leven roept die de door de lidstaten inge-
brachte voorstellen uitwerkt. Afhankelijk
van of en hoe hier consensus over kan
worden bereikt, zal de Commissie met
aanvullende, meer specifieke eisen
komen. Onzeker is of dit nog voor de
zomer zal gebeuren.
Gezien de vaagheid en onzekerheid over de inhoud van de aan-
vullende eisen neemt de levensmiddelenindustrie een afwach-
tende houding aan. De tijdsdruk voor hen wordt groot, zeker als
hun afnemers, de retailers, zouden besluiten om producten op
doos-, in plaats van pallet- of badgeniveau te willen traceren.
De Europese koepelorganisatie van Europese retailers, Euro-
commerce, geeft daar nog geen uitsluitsel over. Ook zij wach-
ten op Brussel. Hetzelfde geldt voor het Centraal Bureau
Levensmiddelen. “Harmonisatie vinden wij erg belangrijk.
Zeker bij nieuwe wetgeving moeten landen niet weer de fout
willen maken om aan de ALV een eigen invulling te geven”,
benadruk Marc Jansen. “Gelukkig heeft het ministerie van LNV
te kennen gegeven geen zwaardere eisen te willen stellen dan
andere lidstaten en ook bij de implementatie niet voor de troe-
pen uit te willen lopen.”
Verder wijst hij er op dat de CBL-leden hebben besloten om na

te gaan in hoeverre zij met de invulling van traceerbaarheid
kunnen aansluiten bij bestaande informatiesystemen. “EAN
Nederland verricht momenteel een haalbaarheidsstudie naar
het koppelen van een landelijke voedseldatabank aan de uitwis-
seling van handelsberichten. Ook heeft de retail besloten om de
ontwikkeling en invoering van RFID-technologie te stimuleren.
Productidentificatie met behulp van radiogolven biedt ook voor
traceerbaarheid grote mogelijkheden.”

Nederland
In Nederland zijn de ministeries van LNV en VWS en de Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA) betrokken bij de verdere invulling
van traceerbaarheid(systemen). Het ministerie van LNV heeft
vorig jaar TNO Voeding opdracht gegeven de vragen en proble-
men rond (de invoering van) traceerbaarheidssystemen te
inventariseren. TNO heeft in haar onderzoek drie scenario’s
voor de invulling van traceerbaarheidssystemen geanalyseerd:
geen extra eisen, strikt na te leven eisen en minimumeisen.
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TNO adviseerde het laatste
scenario te kiezen. Dit
geeft bedrijven zowel hou-
vast als ruimte voor het
invullen van hun eigen ver-
antwoordelijkheid. Daar-
naast adviseerde TNO dat
traceerbaarheid voor de

industrie (op basis van vrijwilligheid) ook een goed instrument
is om meer maatschappelijke doelstellingen als transparantie
en bedrijfs- en ketendoelstellingen te realiseren en te commu-
niceren. Verder zou er voor branches met veel bedrijfjes, in
navolging van de hygiënecodes, een soort traceerbaarheidsco-
des kunnen worden opgesteld. Dergelijke traceerbaarheidsco-
des zouden ook kunnen worden geïntegreerd in de hygiëneco-
de voor de betreffende branche.
LNV en VWS hebben het advies van TNO (zie kader ‘Rapporten’)
nog voor de zomer van 2003 besproken met vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven. Na de zomervakanties heeft het
bedrijfsleven hier ook nog schriftelijk op kunnen reageren.
Deze maand zullen de ministeries hun voorstel voor het stellen
van extra aanvullende eisen naar de Europese Commissie stu-
ren. De komende maanden zal men hiervoor bij andere lidsta-
ten draagvlak proberen te verkrijgen en op 21 januari 2004
nader toelichten bij de Commissie.

Verantwoordelijk
Medio oktober heeft de VWA zijn advies aan de ministeries

gepubliceerd op de eigen site:
www.vwa.nl (zie kader ‘Aanvullende eisen
Nederland’). In deze voorstellen ligt de
verantwoordelijkheid grotendeels bij de
industrie zelf. Niet alleen bepaalt deze de
lotgrootte maar ook wanneer zij actie
onderneemt bij een mogelijk incident.
Wel schrijft de ALV voor dat het bedrijf
direct bij het vaststellen van een voedsel-
veiligheidsprobleem de VWA moet infor-
meren. In de praktijk is het veelal zo dat

het betreffende bedrijf en VWA gezamenlijk eventuele acties
bepalen. Vaak volgen bedrijven het advies van de VWA daarbij
op.
Zodra bedrijven de afnemers en eventuele toeleveranciers van

een verdachte of onveilige partij hebben achterhaald, dienen zij
hen te informeren. Hebben partijen met een ernstig effect op
de volksgezondheid de consument al bereikt, dan dient het
bedrijf de consument direct te informeren.

Vier uur
Belangrijke aanvullende eis is dat bedrijven informatie over de
vorige en/of volgende schakel (dus niet de gehele keten) binnen
maximaal vier uur moet verstrekken aan de VWA. Waarom vier
uur en niet bijvoorbeeld drie of vijf? “Het is een goed compro-
mis tussen de haast die geboden is om producten door de

keten heen te kunnen traceren en wat volgens het bedrijfsleven
in de praktijk haalbaar is. In reeds bestaande traceerbaarheids-
codes, bijvoorbeeld die voor diervoeders, worden ook termijnen
genoemd. Deze zijn vaak iets langer, maar de vier uur lijkt haal-
baar”, verklaart Ria Westendorp, senior beleidsmedewerker
Voedselveiligheid bij het ministerie van VWS. “Het gaat wel om
een maximale tijdsduur”, benadrukt zij. “Zeker bij ernstige
bedreigingen voor de volksgezondheid zal informatie snel voor-
handen moeten zijn. Waar nodig zullen beslissingen op voorlo-
pige aannames worden gebaseerd.” 

Vermenging
Niet gekwantificeerde vermenging van partijen komt veelvuldig
voor en is nog een onderschat probleem. TNO-onderzoeker
Henk Beumer: “Niet alleen geldt dit voor continue processen
bij bulkproducten en vloeistoffen, al dan niet met retourstro-
men, maar zeker ook bij opslag en transport van zulke produc-
ten (versleping). Als geïdentificeerde partijen producten niet
gekwantificeerd meer of minder door elkaar raken, kan van een
goed afgebakende recall geen sprake meer zijn. De invulling
van traceerbaarheid voor producten in dergelijke processen
moet goed worden onderzocht. Rekenregels en modellen voor
verschillende vormen van niet-gekwantificeerde vermenging
van producten moeten worden ontwikkeld. Dan kunnen afbake-
ningen scherper worden gemaakt en zijn recalls beter en sneller
uit te voeren.”
Jan van Kooij, accountmanager industrie bij de Voedsel en
Waren Autoriteit, laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Franse bedrijven moeten voor 2005 een goedgekeurd
traceerbaarheidssysteem hebben
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De Nederlandse overheid zal onder meer de volgende aan-
vullende eisen in het overleg met de Europese Commissie
inbrengen:
– De producent bepaalt zelf de lot- of batchgrootte. Het

begin en eind van de batch moet expliciet worden vastge-
legd. (Afhankelijk daarvan kan de recall zich beperken tot
een specifieke partij dan wel zich uitstrekken tot alle pro-
ducten die het bedrijf in de markt heeft gebracht.) Ook
voor continuprocessen moet het bedrijf, eventueel onder-
steund door modelberekeningen, de lotgrootte vastleg-
gen.

– De producent moet documenten vijf jaar bewaren. Deze
periode sluit aan bij de in de hygiëne- en ggo-verordening
genoemde termijnen. Afhankelijk van de aard van het

bedrijf en de daar vervaardigde producten kan een pas-
sende (‘appropriate’) termijn worden vastgesteld.

– Bedrijven moeten beschikken over systemen en procedu-
res aan de hand waarvan zij producten kunnen traceren,
zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Een trace-
ringsanalyse kan daarvoor de uitgangspunten aanreiken.

– Bedrijven moeten hun afnemers en indien noodzakelijk
toeleveranciers waar het probleem zich ook kan voor-
doen, binnen maximaal vier uur kunnen overleggen aan
de bevoegde autoriteit – in Nederland de VWA. Daarvoor
moeten bekend zijn: de aard en omvang van de partij
grond- en hulpstoffen dan wel (halffabrikaten van)
levensmiddelen, mogelijke versleping en restverwerking
en mogelijke kruiscontaminaties tijdens het transport.

Aanvullende eisen Nederland

VWA
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“Bedrijven zullen bij een continu proces bij de traceringsanaly-
se goed moeten onderbouwen en documenteren hoe zij opeen-
volgende batches van elkaar kunnen onderscheiden.”
Voor het detailniveau van de traceerbaarheid van grondstoffen,
bijvoorbeeld aroma’s, geldt in feite hetzelfde. Van Kooij: “Stel
dat een partij aroma’s is verontreinigd met een gevaarlijke stof.
Indien het bedrijf niet heeft vastgelegd in welke partijen levens-
middelen deze batch aroma is verwerkt, zal de fabrikant alle
producten waarin hij het aroma heeft verwerkt, uit de handel
moeten nemen. Dus ook die waarin niet verontreinigd aroma is
verwerkt. Het niveau van de verontreiniging speelt daarbij geen
rol. Het principe geldt: ‘Dilution is no solution for pollution.’
Kan de fabrikant echter aantonen dat de betreffende partij in
een bepaalde periode is verwerkt, dan hoeft hij alleen de des-
tijds vervaardigde partijen uit de markt te nemen. Het is aan de
industrie om zelf een afweging te maken van de kosten van
detaillering en de omvang en kosten van een eventuele recall.”
Desgevraagd geeft Van Kooij aan dat indien de Europese Com-
missie volgend jaar minder vergaande aanvullende eisen zal
afkondigen dan de Nederlandse voorstellen, Nederland zich
daaraan zal conformeren.

Codex Alimentarius
Diverse comité’s van de Codex Alimentarius, waarin overheden
wereldwijd zijn vertegenwoordigd (waaronder 15 EU-lidstaten),
zijn bezig met het opstellen van normen voor traceerbaarheid
(zie ook VMT 22, 2002 pp. 38-39). Voor Nederlandse bedrijven is
de EU-wetgeving leidend. Indien naar landen buiten de EU wordt
geëxporteerd, is de Codex van belang. Bij (handels)geschillen
hanteert de WTO de Codex-normen als uitgangspunt.
Een uniforme definitie van traceerbaarheid bestaat nog niet
voor de gehele Codex. Het ‘Codex Comité voor Voedselimport-
en Export Inspectie en Certificatiesystemen’ (Ccfics) heeft voor

de vergadering van begin december 2003
een conceptdefinitie opgesteld. Deze lijkt
in grote lijnen sterk op die van de EU.
Ccfics heeft tevens de voor- en nadelen
geïnventariseerd van hoe traceerbaarheid
in Codex-verband moet worden geregeld:
de bestaande situatie handhaven, de
documenten van de diverse Codex-
comités op elkaar afstemmen of traceer-
baarheid in één document onderbrengen.
Sommige leden willen helemaal geen

definitie, anderen willen dit beperken tot productidentificatie
en weer anderen, zoals de EU, willen traceerbaarheid ook inzet-
ten voor het bereiken van eerlijkheid in de handel via etikette-
ring van ggo’s of biologische producten. Door alle affaires en

het toenemend (bio)terrorisme lijken partijen wel meer naar
elkaar toe te groeien.
De Codex eist op dit moment nog niet dat bedrijven ieder pro-
duct en ieder ingrediënt kunnen traceren. Indien noodzakelijk,
bijvoorbeeld bij herkomstbenamingen zoals Parmaham, dient
wel het land van herkomst te worden vermeld.

ISO-norm
Ook de International Organization for Standardization (ISO) is
gestart met het opstellen van een norm met algemene basisbe-
ginselen voor het ontwerpen en ontwikkelen van traceerbaar-
heidssystemen (VMT 16/17, 2002, pp. 36-37). Behalve het toepas-
singsgebied van de norm (scope) worden
tal van definities gegeven (lot, upstream
traceability (tracing) en downstream trace-
ability (tracking), flow of materials, et cete-
ra). Ook worden de principes van procedu-
res, scholing en competentie, audits,
reviews en documentatie omschreven.
Deze (concept)norm is dan ook een prima
aanvulling van de ALV, die slechts de basis-
eisen voor traceerbaarheid bevat. 
De ISO-norm kan als een soort paraplu
boven alle traceerbaarheidssystemen dienen. De norm, concept
ISO 22519, is geheel vrijblijvend; bedrijven zijn vrij om deze toe
te passen, tenzij hun afnemers hen hiertoe verplichten.
Eind november heeft de werkgroep ISO/TC 34/WG 9 vergaderd
over de tweede conceptversie (‘Working Draft’) getiteld ‘Trace-
ability System in Food Chain: General principles for design and
development’. Indien binnen de werkgroep overeenstemming
wordt bereikt, kan het aangepaste werkdocument de status

krijgen van ‘Committee Draft’. Het document wordt dan door
de nationale normalisatie-instituten naar alle geïnteresseerden
(overheden, bedrijfsleven, NGO’s) gestuurd voor een eerste
commentaarronde. “Het eerste concept was sterk gericht op
het behouden van de identiteit van producten, denk aan Parma-
ham”, vertelt NEN-medewerker Olga Kolsteren. “De tweede
versie is veel breder waardoor er meer aandacht is gekomen
voor voedselveiligheidsaspecten.” Overlap, laat staan tegen-
strijdige normen met bijvoorbeeld de Codex Alimentarius, zijn
volgens haar niet te verwachten. “ISO en de Codex stemmen
hun activiteiten ten aanzien van traceerbaarheidssystemen met
elkaar af. Voor het bedrijfsleven in Europa is de ALV leidend.”

Rapporten
1. Beumer, H. et al. Traceerbaarheid in de agro-food sector. Een
verkenning van mogelijkheden, knelpunten en consequenties. TNO
rapport V 4910. Zeist, december 2002. Dit rapport is te bestellen
door ¤ 30 over te maken op rekeningnummer 55.87.13.726 t.n.v.
TNO Voeding, Postbus 360, 3700 AJ Zeist o.v.v. Rapport V 4910,
referentienummer 53041/01.01.01 en de adresgegevens voor ver-
zending.
2. De conceptnorm ISO 22519 ‘Traceability system in food chain –
General principles for design and development’ is te bestellen bij
NEN-verkoop: 015 2 690 391, of op www.nen.nl.

Hans Damman

Traceringsanalyse
Bij een traceringsanalyse, die kan helpen de uitgangspunten voor
een traceerbaarheidssysteem te achterhalen,  worden de volgende
zaken onderzocht:
– Momenten en handelingen tijdens de inontvangstneming van

levensmiddelen en diervoeders (en grondstoffen daarvoor);
– De bedrijfsinterne verwerking (processing);
– Leverantie van eindproducten die kritisch zijn voor het kunnen

(blijven) traceren van die levensmiddelen of diervoeders;
– Beschrijving van de consequenties van die analyse voor de defi-

niëring en omvang van de maximale lotgrootte (terug te halen
partij) voor traceerbaarheid.

Codex 

Nederland zal zich conformeren aan de aanvullende
traceerbaarheidseisen van Brussel

ISO


