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Technologie
Automatisering

Als techniek is RFID (Radio Frequency
IDentification) niet nieuw: al sinds de
Tweede Wereldoorlog wordt RFID
gebruikt voor de identificatie van vlieg-
tuigen. Recenter zijn  toepassingen voor
identificatie van de veestapel, in auto-
sleutels voor het op afstand kunnen ope-
nen en sluiten van je eigen auto.
RFID gebruikt radiogolven om labels
(tags) op producten te lezen en zo de
producten te kunnen identificeren en
lokaliseren. Afhankelijk van de aard van
het product en de toepassing binnen de
logistieke keten kan worden gekozen
voor het taggen van ladingdragers (pal-
lets, rolcontainers en kratten) of dozen of
zelfs individuele consumentenverpakkin-
gen. Dit gaat verder dan het huidige
gebruik van barcodering, waarbij identi-

ficatie tot op Stock Keeping Unit (SKU)
plaatsvindt (tabel 1).
In de food is RFID de volgende stap in de
evolutie van identificatietechnologie na
de invoering van de barcode. RFID zal de
barcode niet snel overbodig maken,
maar wordt wel de nieuwe revolutie
genoemd in de logistieke keten. De
nadruk ligt op dit moment vooral op
ladingdragers en dozen. Het taggen van
consumenteneenheden is met het huidi-
ge kostenniveau van de tags vooralsnog
te duur. In andere ketens wordt hier wel
mee geëxperimenteerd, zoals bij scheer-
mesjes, DVD’s of kleding.

Retail
Bij Wal*Mart (VS) worden de top-100
leveranciers per 1 januari 2005 verplicht

RFID te gebruiken. Een jaar later moet
een grotere groep leveranciers zijn aan-
gehaakt. De leveranciers mogen zelf kie-
zen of ze werken met herbruikbare of
eenmalige tags. Bij het Duitse Metro
wordt RFID vanaf november 2004 toege-
past bij producten van 100 leveranciers in
10 distributiecentra en 50 winkels. Een
jaar later moeten meer dan 250 winkels
en producten van meer dan 300 leveran-
ciers zijn voorzien van RFID.
Deze plannen van retailers worden
gezien als grote drijvende kracht achter
de brede adoptie van RFID in de branche.
En vanuit het verleden is bekend hoe snel
de adoptie van een nieuwe technologie
kan gaan op het moment dat retailers
hun afnemers verplichten deze te gaan
gebruiken. Voorbeelden zijn de invoering
van barcodering en Electronic Data Inter-
change (EDI). De retailers gebruiken de
RFID-technologie voor een efficiëntere
afhandeling van hun distributieoperatie
vanaf binnenkomst van de goederen in
het retaildistributiecentrum tot aan de
bevoorrading van het winkelschap. Ook
een beter voorraadbeheer, meer schap-
beschikbaarheid en een beter beheer van
retourneerbare ladingdragers is mogelijk
bij het gebruik van RFID. Gevolgen van
deze verbeteringen zijn minder formatie-
plaatsen, minder voorraad van producten
en ladingdragers en meer verkopen.
Volgens een studie van EPCglobal (voor-
heen AutoID Center genaamd) noemen
levensmiddelenfabrikanten voorraadbe-
heer, warehouse management en out-of-
stock-reductie als belangrijkste
toepassingsgebieden voor RFID (figuur 1).

Nederland
Ook in Nederland maken diverse retailers
en fabrikanten al gebruik van RFID of
bereiden zich voor op toepassing ervan.
Zo heeft retailer Hoogvliet in haar distri-
butiecentrum in Hoogvliet alle rolcontai-
ners en wisselbakken voorzien van een
RFID-tag. Op deze manier wordt het logis-
tieke proces efficiënter ingericht en wor-
den fouten voorkomen. Vleesverwerker
Van Drie Groep en specerijenproducent
Verstegen gebruiken RFID in hun produc-
tieproces om traceerbaarheid te waarbor-
gen (zie ook VMT 2003;16/17:26-28).
Internationaal gezien zijn bedrijven als
Gilette, Unilever, Metro, Procter & Gam-
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Binnenkort gaan grote retailers van hun leveranciers eisen dat

pallets en dozen zijn voorzien van een RFID-tag. RFID biedt de

mogelijkheid om de distributie van producten en ladingdragers

te verbeteren. Ook traceerbaarheid is met deze techniek te reali-

seren. Nu de prijzen van de RFID-tags sterk dalen, is de opmars

in de foodketen niet meer te stoppen.
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ble, Revlon, Tesco, DHL/Danzas,
Wal*Mart, Marks & Spencer, Chep en
Sainsbury bezig met het onderzoeken of
gebruiken van RFID voor toepassingen
als voorraadbeheer, traceerbaarheid en
diefstalpreventie.
Belangrijk bij RFID is de codering waar-
mee het betreffende product uniek wordt
geïdentificeerd. Binnen de foodbranche
is dit de EPC, de Electronic Product Code.
De instantie achter de EPC – EPCglobal,
een joint venture van het Europese EAN

International en het Amerikaanse UCC,
Uniform Code Council – is verantwoorde-
lijk voor het ontwikkelen van universele
standaarden voor het gebruik van EPC
binnen de foodketen. Dit proces is nog in
volle gang.
Als bedrijf is het belangrijk om bij deze
standaard aan te sluiten om binnen de
keten te kunnen communiceren.

Kosten
Een van de huidige beperkingen van RFID
zijn de nog steeds relatief hoge kosten
voor tags en readers. De kosten voor een-
malige tags liggen tussen de ¤ 0,50 en
¤ 1,00. Die van permanente tags tussen
¤ 7 à ¤ 14, afhankelijk van de omgeving
waarin de tag moet opereren. De kosten
voor een reader bedragen circa ¤ 1.000
per reader, afhankelijk van het type. De
genoemde kosten zijn exclusief bevesti-
ging, installatie en systeemintegratie en 
-implementatie.
Onderzoeksbureau AMR Research schat

dat een levensmiddelenfabrikant die op
jaarbasis circa 50 miljoen dozen aan
Wal*Mart levert tussen de $ 13 en $ 23
miljoen kwijt is om RFID in te zetten en te
voldoen aan de eisen die Wal*Mart stelt.
De kosten voor RFID nemen snel af. Een-
malige tags zitten op een relatief steile
neerwaartse prijscurve en dit zal nog ver-
der versnellen als het volume toeneemt.
Een prijs van ¤ 0,05 voor een RFID tag is
haalbaar wanneer het marktvolume sterk
toeneemt en gaat richting gebruik van
miljarden tags op jaarbasis.

Data-explosie
Een punt van aandacht bij de invoering
van RFID is het managen van de enorme
hoeveelheid informatie die gepaard gaat
met RFID. Gesteld dat real time 30 keer
zoveel informatie wordt voortgebracht als
nu met een snelheid die tien keer zo
hoog ligt, dan is sprake van een ware

data-explosie. De huidige bedrijfssyste-
men zijn hier nog niet op ingericht.
Een ander punt van aandacht is de com-
municatie over RFID naar consumenten.
Consumenten zijn bang dat privacyge-
voelige informatie zou kunnen worden
opgeslagen via RFID-tags op producten
of klantenkaarten. Op dit moment is deze
problematiek nog niet aan de orde,
omdat RFID nog te duur is voor toepas-
sing op het niveau van consumentenver-
pakkingen en in de foodketen vooralsnog
alleen op ladingdragers en dozen wordt
toegepast. Desondanks is communicatie
hieromtrent richting consumenten wel
van belang aangezien de consumenten
weten van RFID-proefprojecten op niveau
van consumenteneenheden.

Wanneer
Het is niet meer de vraag óf RFID wordt
toegepast, maar op welke termijn dat
gaat gebeuren. Als RFID wordt ingevoerd
zonder dat de huidige bedrijfsprocessen
van fabrikanten en retailers veranderen,
is RFID niets meer dan een dure vervan-
ging van barcodering. Om de investering
in RFID te kunnen verzilveren, is het voor
fabrikanten en retailers van groot belang
om te bepalen op welke gebieden de
besparingen en/of hogere opbrengsten
liggen. Een kosten/batenanalyse kan hel-
pen te verduidelijken wat er veranderd
moet worden.
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Tabel 1   De verschillen tussen barcode en RFID
Barcodering RFID

Identificatie tot op SKU-niveau Identificatie tot individueel product

Voordelen Voordelen
Breed ingevoerd in foodbranche Geen zichtbaarheid vereist voor lezen
Standaarden zijn ontwikkeld Eenvoudig toe te passen
Lage productiekosten Bulk reading mogelijk (tot 200 tags)

Informatie toe te voegen of te wijzigen
Nadelen Lange levensduur en hergebruik
Zichtbaarheid labels vereist voor lezen
Beperkte leessnelheid (één per keer) Nadelen
Beperkte informatie op palletlabel Nog geringe toepassing en ervaring
Geen aanpassing informatie mogelijk Standaarden nog in ontwikkeling
na printen Nog relatief duur
Eenmalig barcodelabel 

Priotiteiten van 
fabrikanten

Prioriteiten
van retailers

Voorraadbeheer
Magazijnbeheer

Nee-verkopen
Transport

Traceerbaarheid
Vraagstelling

Ordermanagement
Diefstal

Vaste activa
Vendor Managed Inventory

Consulentengedrag
Collaborative Planning, 

Forecasting & Replenishment
Inkoop

Retouren
Anders

Voorraadbeheer
Nee-verkopen

Diefstal
Magazijnbeheer

Betaalproces
Traceerbaarheid

Consumentengedrag
Transport

Vaste activa
Inkoop

Rechtstreekse winkellevering
Consumentenservice

Ordermanagement
Vraagvoorspelling


