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De General Food Law (GFL) stelt slechts globale eisen aan traceerbaarheidssyste-

men. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft deze deels ingevuld. In de praktijk leven

nog veel vragen over de nadere uitwerking van de globale EU-eisen en Nederlandse

verbijzondering daarvan. VMT verzamelde er 15 en legde deze voor aan adjunct-

inspecteur Handhaving John Vliegenhart die de activiteiten rond traceerbaarheid

coördineert bij de Voedsel en Waren Autoriteit.

1Voor wie is traceerbaarheid ver-
plicht?

“Voor alle bedrijven in de levensmidde-
len- en diervoederbranche, van de pri-
maire sector tot en met de retail. In feite
dus voor iedereen.”

2Wanneer wordt traceerbaarheid
verplicht?

“De eisen zijn vastgelegd in artikel 18 van
de General Food Law. Dit artikel is per 1
januari 2005 van kracht.”

3Wat is het doel van traceerbaar-
heid?

“Voor de VWA is dat primair het bescher-
men van de volksgezondheid door,
indien nodig, zo snel en efficiënt moge-
lijk partijen uit de handel te halen voor-
dat deze de consument bereiken.”

4Welke informatie moeten
bedrijven aan de VWA verstrek-
ken?

“Ten minste naam, adres en telefoon-
nummer van de toeleverancier dan wel
afnemer, de productidentificatie en de
hoeveelheid van het product.”

5Bedrijven moet volgens artikel
18 beschikken over een procedu-
re met behulp waarvan zij infor-
matie aan de bevoegde autori-

teiten kunnen verstrekken. Wat moet er
in die procedure zijn vastgelegd?
“Aan de hand van een procesbeschrijving
moet onder meer worden aangegeven
wie welke zaken in gang moet zetten om
de gevraagde informatie boven water te
halen. Vandaar dat de VWA die vier uur
ook als systeemeis beschouwt.”

6Kan deze procedure worden
geïntegreerd in het bestaande
HACCP-systeem?

“Dat kan, mits duidelijk is dat er sprake is
van twee verschillende systemen. Wat we
willen voorkomen, is dat bedrijven denken
dat een HACCP-systeem gelijk is aan een
tracereerbaarheidssysteem. Een traceer-
baarheidssysteem heeft namelijk andere
kritische punten dan een voedselveilig-
heidssysteem. Bovendien moeten we snel
en duidelijk kunnen nagaan hoe een
bedrijf de traceerbaarheid heeft geregeld.”

7Mag een sector een voorbeeld-
procedure toevoegen aan de
hygiënecode en moet deze dan
opnieuw worden goedgekeurd

door het Regulier Overleg Warenwet?
“Dat mag, maar omdat traceerbaarheid
los staat van het voedselveiligheidssys-
teem hoeft de hygiënecode niet opnieuw
te worden goedgekeurd. Wel is het
gewenst dat het traceerbaarheidsgedeel-
te wordt voorgelegd aan de VWA, om na
te gaan of dat deel voldoet aan artikel 18
van de GFL.”

8Doel van de General Food Law is
harmonisering van wetgeving in
de EU. Ten aanzien van traceer-
baarheid lijkt dat niet te wor-

den gerealiseerd? 
“Ja, in principe wel via de Algemene
Levensmiddelen Verordening (GFL), al
wordt deze mogelijk voor een deel te niet
gedaan door de aanvullende eisen van de
diverse lidstaten. Nederland heeft bij de
Europese commissie een voorstel inge-
diend dat zich concentreert rond drie
aspecten. In de eerste plaats de bewaar-
termijn van documenten. Dat deze vijf
jaar moet zijn, daar zijn de lidstaten het
wel over eens. Van die vijf jaar kan overi-
gens wat ons betreft worden afgeweken
indien bedrijven kunnen aantonen dat
dat niet zinvol is, bijvoorbeeld omdat
producten dan al lang zijn geconsu-
meerd. Andersom kan een bewaartermijn
dus ook langer zijn dan vijf jaar. In de
tweede plaats de lotgrootte. Bedrijven
mogen deze zelf bepalen. In de derde
plaats de responstijd van ten hoogste vier
uur. Die termijn vindt Frankrijk veel te
lang. Ierland en Denemarken willen bij-
voorbeeld helemaal geen aanvullende
eisen. Groot-Brittannië wil ‘guidelines’.
België heeft nationale wetgeving opge-
steld die op sommige punten verder gaat
dan de GFL. De meldplicht geldt daar bij-
voorbeeld ook voor onderzoekslaborato-
ria die een gevaar constateren. Daarnaast
ziet België transporteurs in alle gevallen
ook als een levensmiddelenproducent.
Nederland zet in op het harmoniseren
van deze periode. Indien alle EU-lidsta-
ten dit besluit notificeren, dan zal Neder-
land de vier uur termijn als aanvullende
eis in de Warenwet opnemen. Gebeurt dit
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niet, dan overwegen wij deze periode ten
minste als ‘guideline’ te formuleren,
maar er zijn ook andere opties. Binnen-
kort zullen we daar een beslissing over
moeten nemen, maar voor wat de VWA
betreft houden wij vast aan een maximale
termijn van vier uur.”

9Bedrijven mogen zelf de lot-
grootte vaststellen. Zal er door
de VWA of EU nog een mini-
mumniveau voor alle schakels

in de keten worden aangegeven? 
“Er bestaan vooralsnog vanuit Nederland
of de EU geen plannen om daar eisen aan
te stellen. Bedrijven zijn zelf verantwoor-
delijk voor het niveau waarop partijen
grondstoffen, retourstromen, herverwer-
king, versleping, enzovoorts worden vast-
gelegd. Bedrijven moeten wel kunnen
aantonen wat de maximale lotgrootte is
als zich een probleem voordoet.”

10Bulkproducten zoals
granen worden vaak
gemengd waardoor het
terugvinden van een

partij besmet graan in een meelmeng-
sel van een maalderij welhaast onmoge-
lijk is.
“Nogmaals, producenten moeten zelf
een afweging maken ten aanzien van de
maximale lotgrootte. Voor een bedrijf
kan het bepalen van de maximale lot-
grootte dus ook een economische afwe-
ging zijn. Neemt de maalderij geen maat-
regelen, dan zal deze bij een incident een
groot deel van de productie uit de handel
moeten halen. Kan de producent echter
via een traceringanalyse aantonen in wel-
ke partijen de verontreiniging terecht is
gekomen, dan kan hij zich tot die partij-
en beperken. Overigens zal de VWA ook
bij reguliere controles veel aandacht
schenken aan systemen en procedures
die het bedrijf heeft vastgelegd op basis
van de traceringanalyse.” 

11Hoe gaat de VWA om
met de vieruursregel?

“De periode van zo snel als mogelijk,
maar ten hoogste binnen vier uur de
gewenste informatie aanleveren, gaat in
op het moment dat er tweezijdig contact
is geweest tussen de VWA en het
bedrijf.”

12Kunnen bedrijven uit-
gaan van gemiddeld
vier uur per schakel en
wie is dan verantwoor-

delijk als een schakel meer dan vier uur
nodig heeft omdat men bijvoorbeeld in
een geheel andere tijdszone informatie
moet opvragen?
“De vier uur geldt per afzonderlijke scha-
kel. Bedrijven zijn alleen verantwoorde-
lijk voor het informeren over de voor-
gaande en volgende schakel in de keten.
Zij kunnen dus niet middelen over meer-
dere schakels. Als schakel beschouwen
we een geografisch gescheiden locatie.
Externe opslag is dus een aparte schakel.
Wat betreft de tijdszone wil ik benadruk-
ken dat wij de periode van ten hoogste
vier uur beschouwen als een systeemeis.
Bedrijven moeten hun organisatie zo
inrichten dat zij kunnen aantonen dat zij
daaraan kunnen voldoen.”

13Indien het vier uur per
schakel wordt, hoe
denkt de VWA dan bin-
nen een ‘redelijke ter-

mijn’ alle noodzakelijke informatie voor
de gehele keten beschikbaar te hebben?
“Een redelijke termijn voor het inzicht
krijgen in de gevaren in de gehele keten
is binnen vierentwintig uur. In de regel
bestaat een keten uit twee tot vijf scha-
kels, vandaar dat we de termijn per scha-
kel op maximaal vier uur hebben gesteld.
Bij het indienen van deze eis in Brussel is
hierover met het bedrijfsleven overlegd.
Men vond die vier uur acceptabel.”

14In hoeverre wordt bij de
vieruursregel rekening
gehouden met de ernst
van en kans op het

gevaar?
“Er vindt altijd een risicobeoordeling
plaats. Tijdens de risicobeoordeling kan
op enig moment door de VWA worden
besloten dat een product moet worden
getraceerd. De vier uur geldt voor ernsti-
ge calamiteiten, bijvoorbeeld een over-
schrijding van de Acceptable Daily Intake
of ‘rapid alerts’ vanuit de EU. Vandaar
dat bedrijven er alles aan moeten doen
om de informatie zo snel mogelijk te
overleggen. De vier uur is een maximum.
Indien er sprake is van ernstig gevaar
voor consumenten zal de VWA overigens
niet afwachten, maar snel een waarschu-
wing via de media doen uitgaan. Bij rela-
tief onschadelijke incidenten kan eventu-
eel in overleg met bedrijven een andere
termijn worden afgesproken.”

15Wat voor consequenties
heeft het voor een
bedrijf als dit de
gewenste info later aan-

levert dan die vier uur?
“Hoe we na 1 januari 2005 zullen sanctio-
neren, moeten we nog ons handhavings-
beleid vaststellen. Ook kunnen bedrijven
strafrechtelijk ‘zwaarder’ aansprakelijk
worden beschouwd, maar dat is aan de
rechter om te beoordelen. Zonodig zullen
wij voor de rechter betogen dat het
bedrijf zijn verantwoordelijkheid onvol-
doende is nagekomen.

Hans Damman


