
Een traceerbaarheidssysteem is
primair een identificatie- en
informatiesysteem. Aan afge-

bakende eenheden van de producten
wordt een unieke identiteit toege-
kend, op basis waarvan gegevens
worden vastgelegd over die producten
en over de productieprocessen, rou-
tes, verdelingen en samenvoegingen
die zij ondergaan. Deze informatie is
gekoppeld aan de tijd. Het traceer-
baarheidssysteem moet een bedrijf in
een voorkomend geval (bijvoorbeeld
een voedselveiligheidsincident, een
logistiek probleem of een kwaliteits-
claim) in staat stellen om binnen een
bepaalde tijd de voor traceerbaarheid
benodigde informatie te achterhalen.

Realiseren
Als bedrijven traceerbaarheid in hun

proces, bedrijf en keten willen reali-
seren, zijn in het proces van aanvoer
van grondstoffen tot afvoer van eind-
producten voorzieningen nodig voor
productidentificatie, productregistra-
tie, informatieverwerking en commu-
nicatie met ketenpartners en autori-
teiten (zie figuur 1).

Om een product te kunnen volgen
in de logistieke keten moet de identi-
teit in alle stadia ondubbelzinnig vast
te stellen zijn. Daartoe worden pro-
ducteenheden gekoppeld aan een
unieke identificatiecode. Uniek,
omdat producten niet met elkaar
mogen worden verwisseld. De code
wordt fysiek aan het product gekop-
peld door middel van een zogeheten
‘tag’. Tag betekent letterlijk etiket,
maar de term wordt gebruikt voor
alle hulpmiddelen waarmee aan een
product (identiteits)informatie kan
worden gekoppeld. Voorbeelden van
tags zijn: de barcodesticker, de RFID-
tag of een serienummer in de vorm
van een alfanumerieke code. Recente
ontwikkelingen maken het mogelijk
om ook biologische data te gebrui-
ken voor identificatie, de biotagging.
Hierbij valt te denken aan DNA (bij-
voorbeeld voor vlees), specifieke bio-
logische kenmerken, biochemische
patronen of specifieke uiterlijke ken-
merken van producten (regiospecifie-
ke metabolieten, resistentie tegen
bepaalde stoffen, (ingesneden) visu-
ele patronen [1]) (figuur 2).

Rond identificatie speelt ook het
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voor traceerbaarheid essentiële punt
van batchgrootte. De grootte van de
kleinste traceerbare eenheid (kte)
bepaalt de fijnheid van identificatie en
daarmee ook de omvang van een
mogelijke product recall. Hoe kleiner
de kte, hoe kleiner de omvang van een
recall. De schaduwkant is echter dat
de kosten, in termen van aantal
codes, hoeveelheid administratie en
procesoverhead, bij verkleining van
de kte toenemen. De bedrijfsecono-
mische consequenties voor de inrich-
ting van het productieproces kunnen
nog groter zijn. In veel sectoren van
de voedingsmiddelenindustrie is bij-
voorbeeld de afgelopen jaren geïnves-
teerd in grootschalige productiefacili-
teiten, waarbij traceerbaarheid geen
overheersende overweging was.

Vastleggen
De volgende stap is het vastleggen
van de aanwezigheid van de uniek
geïdentificeerde producten door het
productieproces heen. Hiertoe wordt
op relevante punten in het proces
vastgesteld en geregistreerd welke
productidentiteit op welk moment
aanwezig is. Daarvoor zijn op speci-
fieke registratiepunten bij de input en
output van processtappen afleesappa-
raten nodig (bijvoorbeeld barcodes-
canners, RFID-readers). Elk product
dat langs een scanner komt, wordt
geregistreerd en daarmee ligt voor
elke producteenheid het moment van
passage vast. Deze gegevens (identi-
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Fig. 2   Informatie kan op verschillende manieren worden opgeslagen. Hier zijn een

barcode, een RFID-tag, een alfanumerieke tag en een DOT-code op het product te

zien.

Fig. 1   Een traceerbaarheidssysteem heeft gelaagde functies. De

pijlen geven de richting van informatieoverdracht met betrekking tot

traceerbaarheid weer. 



teit, plaats en tijd) maken het samen
met de proces-lay-out mogelijk de
historie van de producteenheid te
reconstrueren.

Essentiële punten voor registratie
van identiteit zijn convergente en
divergente processen; de invoer van
grondstoffen in een proces en de uit-
voer van halffabrikaten of eindpro-

ducten. Ook opslag en transport zijn
geëigende punten voor registratie.

De tweede vorm van registratie is de
registratie van proceskenmerken,
zoals recepten, operators of specifie-
ke condities. Strikt genomen horen

deze kenmerken bij het proces en
kan hiervoor naar productierecords
worden verwezen. In de praktijk wor-
den deze data vaak gekoppeld aan de
productidentiteit.

Koppelen
In de volgende stap worden de gere-
gistreerde gegevens vastgelegd en

gekoppeld met andere informatie.
Daarbij zijn twee perspectieven van
belang: product en proces. Een goed
traceerbaarheidssysteem legt van elke
productidentiteit in een datarecord
vast waar en wanneer deze in het
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proces ontstaat, de productiestappen
doorloopt en het systeem verlaat. Van
elk proces worden kritische gege-
vens, zoals recept, procescondities,
en operator vastgelegd. Proces- en
productinformatie worden gekoppeld
ten behoeve van tracking, het ‘real
time’ volgen van een product door de
keten heen, en tracing, het achteraf
reconstrueren van de route die een
product door de keten heen heeft
gevolgd.

Ook andere functies, zoals logistie-
ke planning en optimalisatie van
kwaliteitsbeheer, worden op basis
van deze data gerealiseerd. Al deze
applicaties samen worden vaak aan-
geduid als Manufacturing Execution
System (MES).

Als alle ketenschakels een eigen
traceerbaarheidssysteem hanteren
met eigen identificaties van produc-
ten, bestaat communicatie uit het
koppelen van identiteiten van gelever-
de en ontvangen producten conform
de GFL-eis. In de meest geïntegreerde
varianten zijn in een centrale databa-
se identiteiten en gegevens voor de
hele keten opgeslagen. Elke registra-
tie van een productidentiteit wordt
dan gekoppeld aan de centrale data-
base (figuur 3). In werkelijkheid
komen vele tussenvormen voor. Zo
kan een identiteit door de hele keten
worden gehanteerd, met lokale
opslag van traceerbaarheidsgegevens.
In geval van calamiteiten kan dan op
basis van productidentiteit inzage
worden verkregen in de data. Com-
municatie kan ook plaatsvinden met
toezichthouders, overheden en con-
trolerende instanties, bijvoorbeeld
productschappen, AID, KvW, RVV,
VWA en andere onderdelen van de
overheid.

In de praktijk is het zinvol de com-
municatiebehoefte per keten vooraf
te definiëren. Voor traceerbaarheid is
de minimumeis het koppelen van
informatie van de verschillende scha-
kels. Dat kan bilateraal tussen twee
partijen en resulteert in een sterk
gedecentraliseerd systeem, waarbij
elke partij zijn eigen data beheert en
een koppeling kan leggen naar vol-
gende en vorige schakels.

Systemen
De vier onderdelen productidentifica-
tie, productregistratie, verwerking en
communicatie worden gerealiseerd
in traceerbaarheidssystemen. Het
meest tastbare aspect van traceer-
baarheid is de hard- en software voor
het realiseren van traceerbaarheid.
Daarbij kunnen standaardcomponen-
ten (bijvoorbeeld op basis van eerder
genoemde MES-systemen) en/of op
maat gemaakte systemen worden
ingezet.

Waarom traceerbaarheid?
Externe en interne redenen maken traceerbaarheid

in bedrijven en ketens wenselijk. Bedrijfsextern tellen

de factoren schaalvergroting en globalisering, maat-

schappelijke onrust over voedselveiligheid en voed-

selintegriteit, wetgeving, eisen van handelspartners

en specifieke wensen van consumenten. Bedrijfsinter-

ne redenen kunnen zijn: kostenbeheersing, imago,

positionering en kwaliteitsmanagement [8,9].

Verbeteringen

Traceerbaarheid is een hulpmiddel om verbeteringen

in handel, distributie en industriële verwerking van

voedselproducten te realiseren. Voorbeelden zijn:

– Logistiek beheer (Waar in de keten is op dit

moment product X? Gegeven vraag en aanbod, hoe

kunnen we op optimale wijze producten door de

keten voeren?); 

– Eindkwaliteit en afvalbeheer (Voor welke eindbe-

stemming, en met welke ketencondities, heeft dit

product een optimale kwaliteit bij eindbestemming?

Voor welke eindbestemming is dit een vermarktbaar

product, gegeven de huidige kwaliteit en te verwach-

ten logistieke keten?);

– Efficiëntieverbetering (Hoe kunnen we met dezelf-

de grondstoffen meer produceren?);

– Kwaliteitsverbetering (Kunnen we met dezelfde

grondstoffen een kwalitatief beter product maken?).

In logistieke ketens zit meestal ruimte, ook wel

‘slack’ genoemd. Deze maakt het mogelijk verstorin-

gen in de keten op te vangen. Tegelijkertijd kost

slack geld, omdat de totale voorraad in de keten en

de doorlooptijd toenemen. Door zonder meer slack

uit een keten te halen, neemt de kwetsbaarheid ech-

ter toe. Een kleine verstoring in een ketenproces

heeft immers invloed op de prestatie van de hele

keten. Door actuele informatie in de keten up-to-

date beschikbaar te houden, kunnen verstoringen tij-

dig worden gesignaleerd en zijn correctieve maatre-

gelen mogelijk. 

Om deze verbetermogelijkheden te realiseren, is

gedetailleerde informatie over producten en batches,

de actuele en historische locatie van die producten

en eventueel hun proces- en producteigenschappen

nodig. Betrouwbare gegevens in een adequaat

traceerbaarheidssysteem kunnen deze informatie

leveren.
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Om het traceerbaarheidssysteem
efficiënt te gebruiken, zijn procedu-
res nodig en eventueel zelfs aanpas-
singen in de organisatie van het
bedrijf of de keten. 

De bedrijfsexterne en -interne
motieven voor traceerbaarheid die-
nen als basis voor de ontwerpeisen
van een systeem. Ook is het van
belang het productieproces door te
lichten om na te gaan op welke wijze
traceerbaarheid in principe mogelijk
is. Zo is bij bulkprocessen, retour-
stromen en het vermengen van
batches vaak geen sprake van scherp
afgebakende, uniek te identificeren
producteenheden en ontstaat ‘ruis’ in
de traceerbaarheid. Het is belangrijk
om af te spreken hoe daarmee wordt
omgegaan. Essentieel is het vastleg-
gen van verantwoordelijkheden voor
traceerbaarheid, zoals de verplichtin-
gen van leverancier en afnemer bij
het koppelen van productidentiteiten.

Geleidelijk komen er ‘methodische
aanpakken’ beschikbaar om traceer-
baarheidssystemen te ontwerpen of de
mogelijkheden daarvoor te analyse-
ren. Op basis van haar betrokkenheid
met de primaire sector heeft DLV de
ITI-methode opgesteld om in bedrij-
ven bereikte niveaus van traceerbaar-
heid objectief te meten [2]. TNO Voe-
ding heeft recent ervaring opgedaan
met scenariostudies, waarbij effecten
van meer of minder strikte ontwerp-
keuzes voor ketens, schakels en
bedrijven in termen van knelpunten,
mogelijke oplossingsrichtingen, con-
sequenties en haalbaarheid kunnen
worden geëvalueerd [3]. Binnen haar
aanpak FoodPrint richt ATO zich op
het inventariseren van motieven voor
traceerbaarheid en het ontwerpen van
traceerbaarheidssystemen die recht
doen aan die motieven [4].

Elementen
De elementen van een traceerbaar-
heidssysteem zijn te onderscheiden
in drie categorieën, te weten inhou-
delijke elementen, systeemelementen
en technische elementen.

Inhoudelijke elementen
Inhoudelijke elementen betreffen de
aard en kwaliteit van de in het sys-
teem vastgelegde informatie. De
inhoudelijke elementen zijn te groe-
peren onder de begrippen Identifica-
tie, Informatie en Afstemming. De
eisen die hieraan worden gesteld,
kunnen strikt of minder strikt wor-
den geformuleerd. Dit hangt – bin-
nen de wettelijke eisen – af van de
doelstellingen die het bedrijf heeft
met traceerbaarheid. 

Systeemelementen
Systeemelementen betreffen de vast-

gelegde procedures en instructies
over de werking van het traceerbaar-
heidssysteem, noteren en bewaren
van gegevens, bevoegdheden enzo-
voorts om noodzakelijke acties effec-
tief en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Voor systeemelementen van traceer-
baarheid zijn in principe voldoende
aanknopingspunten te vinden in sys-
temen als HACCP, bijvoorbeeld:
– Ondernemingsbeleid met betrek-
king tot traceerbaarheid;
– Doelstellingen van het traceerbaar-
heidssysteem;
– Reikwijdte van het traceerbaar-
heidssysteem;
– Specificaties en procedures, bijvoor-
beeld voor de wijze van identificatie;
– Documentatie en registratie;
– Toetsing van het systeem;
– Verificatie van het systeem;
– Validatie van het systeem.
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Technische elementen
Technische elementen betreffen de
ICT-systemen waarmee en waarin
gegevens worden vastgelegd. Dit
betreft de computers, databanken,
software, interfaces om ongelijksoor-
tige informatiesystemen te koppelen
en apparatuur voor het lezen en aan-
brengen van identificatiecodes en
dergelijke. De eisen aan de techni-
sche implementatie van een traceer-
baarheidssysteem zijn afhankelijk
van de omvang en complexiteit van
het bedrijf en de inhoudelijke eisen.
Kleine bedrijven in de primaire sector
en de distributie en verkoop (bijvoor-
beeld kleine horeca, detailhandel en
warenmarkt) hebben voor het goed
regelen van traceerbaarheid mis-
schien alleen een papieren adminis-
tratie nodig. Dit is een keuze die op
bedrijfsniveau moet worden
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Fig. 3   Traceerbaarheidssystemen kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd. Enkele

mogelijkheden zijn: a) volledig decentraal, waarbij ketenpartners elk hun eigen data beheren en alleen

informatie over productidentiteit uitwisselen; b) een centrale verwijzing naar decentrale systemen waarbij

essentiële informatie voor traceerbaarheid centraal is opgeslagen en andere informatie lokaal wordt beheerd; c)

gecentraliseerde opslag en verwerking, waarbij alle informatie centraal wordt beheerd.



Op technologiegebied hebben
diverse standaarden het doel de uni-
forme werking en interoperabiliteit
van systemen te garanderen. Het
bekendste voorbeeld is EAN, het
internationale systeem voor barco-
des, in Nederland beheerd door EAN
Nederland. Vanuit EAN International
zijn wereldwijde standaarden gedefi-
nieerd voor het vastleggen van infor-
matie in barcodes. Diverse leveran-
ciers bieden producten aan die con-
form deze standaarden werken, bij-
voorbeeld kassascanners die wereld-
wijd werken (EAN13 code). In de
logistieke afhandeling is EAN128
een standaard die vooral de traceer-
baarheid ten goede komt. 

Nieuwe technologieën creëren ook
een behoefte aan nieuwe standaar-
den. Met de verdergaande introduc-
tie van RFID-etiketten, tags die met
behulp van radiosignalen op afstand
worden uitgelezen, is behoefte ont-
staan aan een internationale stan-
daard voor te gebruiken frequenties
en voor de wijze waarop informatie
op RFID-tags wordt vastgelegd. Ook
bij soft- en hardware bestaan stan-
daarden gericht op uitwisselbaarheid
van informatie. Hierdoor is het
mogelijk modulaire systemen te bou-
wen, waarbij verschillende leveran-
ciers onderdelen kunnen leveren
voor een totaalsysteem.

Een specifieke rol in standaardisa-
tie spelen wettelijke regelingen.
Daarin wordt aan een sector opge-
legd welke informatie moet worden
uitgewisseld en ook op welke wijze
dit gebeurt. Een voorbeeld is de eti-
ketteringsplicht voor rundvlees.
Door de wettelijke plicht vanuit de
EU is hier een kader geschetst voor
traceerbaarheid. Alle aanbieders
moeten hieraan voldoen. ■

gemaakt. Technisch kan een traceer-
baarheidssysteem in een bedrijf bij-
voorbeeld aansluiten op systemen
voor logistiek management en pro-
cesbesturing. In een van volgende
artikelen van deze serie komen ICT-
tools voor traceerbaarheid aan de
orde.

Standaardisatie
Op diverse deelgebieden van traceer-
baarheid is al sprake van standaardi-
satie of aanzetten daartoe. Zo
bestaan wereldwijd geaccepteerde
standaarden voor het identificeren
van producten. Op andere deelgebie-
den, bijvoorbeeld de inhoud van pro-
ductinformatie, zijn die afspraken er
nog niet.

Zoals eerder betoogd, is de imple-
mentatie van traceerbaarheid in
belangrijke mate afhankelijk van
afspraken tussen ketenpartners. Deze
afspraken kunnen bilateraal of multi-
lateraal worden gemaakt voor elke
nieuwe keten. In de praktijk bestaan
dan ook een groot aantal verschillen-
de oplossingen voor traceerbaarheid.
Met het complexer worden van de
voedselketens neemt echter de
behoefte aan uniforme afspraken in
de vorm van standaarden toe. Deze
zijn voor sommige deelgebieden al
gedefinieerd en voor andere in de
maak.

Standaarden kunnen verschillende
doelen dienen. De lichtste vorm van
standaardisatie definieert een een-
duidige terminologie. Diverse ISO-
standaarden hebben deze ambitie.
ISO 8402 bijvoorbeeld beschrijft een

standaardterminologie voor kwali-
teitssystemen met aandacht voor
onder meer productaansprakelijk-
heid, verslaglegging van handelin-
gen en traceerbaarheid. In 2001 heeft
de Technische Commissie ‘Agricul-
tural Food Products’ van ISO
(ISO/TC 34) voorgesteld een interna-
tionale norm voor traceerbaarheid
op te stellen [5]. Binnen de Codex
Alimentarius hebben vier comités
formeel mandaat gekregen om bin-
nen hun eigen referentiekader een
overzicht van het begrip traceerbaar-
heid uit te werken [6]. Bij de invul-
ling van afspraken over traceerbaar-
heid kan verwijzing naar standaar-
den helpen snel tot uniforme invul-
ling van traceerbaarheid te komen.

Standaarden met technologische
terminologie hebben een grotere
reikwijdte. Een voorbeeld is S88, een
standaard die primair is ontworpen
voor besturing van batch-processen,
maar ook geschikt is voor continue
en discrete processen [7].
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Om een product te kunnen volgen in de

logistieke keten moet de identiteit in alle

stadia ondubbelzinnig vast te stellen zijn


