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Voedselveiligheid en traceerbaarheid

Veel bedrijven worstelen met de eisen die de General Food Law per 1 januari 2005 stelt. De wet

vraagt om systemen en procedures waarmee de leverancier van specifieke grondstoffen en de

afnemer van een specifiek eindproduct snel kan worden vastgesteld. Volgens de VWA moeten

ondernemers zelf beargumenteren welk detailniveau (lotgrootte) zinvol is door een tracerings-

analyse uit te voeren. Maar hoe doe je dat? Dit artikel geeft een praktische aanpak voor het analy-

seren en optimaliseren van de traceerbaarheid.

Vanuit de wetgeving worden minimum-
eisen gesteld waaraan de traceerbaar-
heid moet voldoen. Maar er zijn meer uit-
dagingen, zoals de eisen van afnemers en
randvoorwaarden die voortvloeien uit het
eigen bedrijfsbeleid rond marktpositio-
nering, kwaliteit en voedselveiligheid.
Niet te vergeten uitdagingen die liggen
in een effectief recall management, het
beperken van gevolgkosten en in proces-
optimalisatie. Bij deze laatste invalshoe-
ken kunnen soms ook belangrijke
kostenvoordelen worden behaald. Het
gaat niet om het bereiken van een maxi-
male traceerbaarheid, maar om een juist
gekozen niveau van traceerbaarheid
waarbij de snelheid, betrouwbaarheid en
mate van detaillering zijn afgestemd op
de totale context. Om voorgaande invals-
hoeken breed mee te nemen, is een inte-
grale aanpak wenselijk. De daarvoor
benodigde stappen zijn in dit artikel
weergegeven.
Bij elke stap is het van belang te realise-
ren dat de specifieke karakteristieken van
de keten, processen, product en positio-
nering daarvan in hoge mate bepalen wat
haalbaar, zinvol en wenselijk is. Een pro-

duct in een keten met een hoog voedsel-
veiligheidsrisico, zoals (pluimvee)vlees,
moet qua traceerbaarheid anders worden
bekeken dan wanneer er sprake is van
een laag risicoprofiel, zoals bij droge

rijst. Als een belangrijk risico zich hele-
maal voor in een keten voordoet, bijvoor-
beeld bij een mengvoederfabrikant,
vraagt dat om een andere invulling van
traceerbaarheid dan wanneer een risico
pas in de laatste processtap van de laat-
ste schakel aan de orde is. Een enkelvou-
dig product (bijvoorbeeld AGF) dat als
zodanig door de keten ‘stroomt’, heeft
natuurlijk een andere complexiteit dan
een uit vele ingrediënten, van velerlei
herkomst, samengesteld product (bij-
voorbeeld een pizza). En ook de benade-
ring van een productstroom die bestaat
uit individueel identificeerbare eenheden
of een groep van eenheden, is anders
dan een ‘stroom’ van een vast of vloei-
baar product.

Stappen naar een 
optimale traceerbaarheid

Vaak voorkomende knelpunten 
– Partijdefinities niet beschikbaar;
– Geen unieke partij-identificatie;
– Geen verbruiksregistratie bij bulkgoederen;
– Fouten bij registratie (werkelijk versus theoretisch verbruik);
– In-proces keuringen en onbekende relatie met omvang van partij;
– Onjuiste of onvolledige koppeling tussen partijen (vermenging, splitsing);
– Contaminatie, versleping;
– Fouten door menselijk handelen (vergissingen, niet volgen procedure);
– Onduidelijke verantwoordelijkheid en rollen bij incidenten.

Een product in een keten met een hoog voed-
selveiligheidsrisico, zoals (pluimvee)vlees,
moet qua traceerbaarheid anders worden
bekeken dan wanneer er sprake is van een
laag risicoprofiel, zoals bij droge rijst.
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Stap 1
Op de eerste plaats is het van belang om
het ambitieniveau helder in beeld te
brengen door antwoord te geven op de
volgende vraag: Wat willen en kunnen
we bereiken met traceerbaarheid? Wet-
geving en klanteneisen bepalen daarbij
de minimale voorwaarden. Daarnaast
zijn de marktpositionering (Kunnen we
ons als bedrijf onderscheiden met
traceerbaarheid?) en de kwaliteits- en
logistieke doelstellingen van belang
(Hoe weeg je bijvoorbeeld verlies aan
efficiency en flexibiliteit af tegen een
hogere traceerbaarheid?). Het beleid
met betrekking tot voedselveiligheid
heeft hierbij natuurlijk een relatief groot
gewicht. Vanuit deze bronnen kunnen de
prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld snel-
heid, betrouwbaarheid en lotgrootte) en
de streefwaarden (bijvoorbeeld binnen
vier uur met een maximale betrokken
partij van een dagproductie) voor de te
leveren traceerbaarheidsprestatie glo-
baal worden bepaald. In deze fase komt
de vraag aan de orde of de traceerbaar-
heid beperkt blijft tot die binnen de
eigen organisatie of dat de interne
traceerbaarheid wordt gekoppeld aan de
traceerbaarheid bij de afnemers en/of
leveranciers of nog verder voorliggende
schakels in de keten.
Een praktische aanpak is om de betrok-
ken disciplines (kwaliteit, logistiek, mar-
keting, ICT, etcetera) hun eisen en wen-
sen en randvoorwaarden in te laten bren-
gen en deze gezamenlijk te ordenen en te
bespreken. Een breed in de organisatie
gedragen keuze is van belang om de

nodige energie en middelen beschikbaar
te krijgen. Een lijst met indicatoren met
streefwaarden en randvoorwaarden moet
daarvan het resultaat zijn. Daarnaast is
het waardevol om de karakteristieken
van de keten, processen, product en
positionering, vanuit het oogpunt van
traceerbaarheid gezien, op een rij te 
zetten.

Stap 2
Bij de afbakening van het onderzoeksdo-
mein worden de betrokken producten
(bijvoorbeeld grondstoffen, halffabrika-
ten, verpakkingsmaterialen, eindproduc-
ten) en processen (bijvoorbeeld opslag,
voorbewerking, verpakken) geïnventari-
seerd. Als leidraad kan daarbij de fysieke
productstroom door het afgebakende
speelveld gelden. Bepaal ook de wijze
waarop leveranciers en afnemers en
eventuele andere schakels in de keten
worden betrokken in de traceringsanaly-
se.
Aan de hand van het afgebakende speel-
veld zijn de betrokken sleutelfiguren te
identificeren, zowel intern als extern. Een
praktische aanpak is om zo veel mogelijk
gebruik te maken van de bestaande

managementsystemen, zoals de gehan-
teerde procesindeling in HACCP.
Stap 3
Voor de traceringsanalyse dienen alle
processen die vanuit de optiek traceer-
baarheid relevant zijn, te worden beke-

ken en vastgelegd. Dat zijn processen
waar de (mate van) traceerbaarheid wij-
zigt, bijvoorbeeld door het opdelen van
partijen, het samenvoegen van grond-
stoffen en/of ingrediënten of het verwer-
ken van retourstromen. Bij elk proces
wordt tijdens de analyse ingegaan op:
– de wijze van identificatie en registratie

van partijgegevens;
– de wijze van registratie van proces-

gegevens;
– knelpunten ten aanzien van traceer-

baarheid (zie kader);
– risico’s ten aanzien van voedselveilig-

heid;
– de volumes die betrokken zijn. 
Elk proces dat bij de analyse in kaart is
gebracht, behoeft een nadere analyse op
risico en mogelijke maatregelen. Het
betreft hier het risico voor een grote
gevolgschade in geval van een incident in
dat proces. Dit risico wordt bepaald door
de kans op het optreden van het incident
en het effect van het incident uitgedrukt
in het volume van de betrokken partij
(risico = kans x effect). Meestal kan hier
gebruik worden gemaakt van eerder
gemaakte risicoanalyses, zoals de
HACCP-analyse, waarin de risicopunten
per proces zijn vastgesteld.
Aan de hand van het gemaakte overzicht
kan de lotgrootte worden bepaald die
minimaal aan de orde is in een bepaalde
fase, en kunnen breekpunten worden
geïdentificeerd (daar waar expliciet
scheidingen kunnen worden aangebracht
tussen partijen, bijvoorbeeld door een
CIP-reiniging). Ook kunnen met behulp
van dit model berekeningen worden
gemaakt over de maximale volumes die
betrokken zijn, indien zich een voedsel-
veiligheidsprobleem voordoet in een
bepaalde processtap. 
Een laatste stap in de analyse is het
beoordelen van de snelheid waarmee een
bepaalde tracering kan worden gereali-
seerd. Door in de praktijk te oefenen met
mogelijke incidenten (liefst op een vrij-
dagmiddag!) en te toetsen in hoeverre
alle informatie met welke snelheid is te
achterhalen, wordt inzage verkregen in

(knelpunten in) de huidige traceerbaar-
heidsprestaties.

Stap 4
Na uitvoering van de benodigde analy-
ses zijn de mogelijke maatregelen, hun

Het gaat niet om het bereiken van een maximale traceerbaarheid
maar om een juist gekozen niveau van traceerbaarheid

Een enkelvoudig product (bijvoorbeeld AGF)
dat als zodanig door de keten ‘stroomt’,
heeft natuurlijk een andere complexiteit dan
een uit vele ingrediënten, van velerlei her-
komst, samengesteld product (bijvoorbeeld
een pizza).
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effecten en de daarbij behorende kosten
en baten over het afgebakende speel-
veld te inventariseren. Mogelijke maat-
regelen kunnen gaan in de richting van
meer preventie door de kans op het
optreden van het betreffende gevaar te
beperken of in de richting van het
beperken van de gevolgen indien het
gevaar optreedt en dan vooral in termen
van betrokken volume. De te maken
keuze is van veel factoren afhankelijk en
moet situatiespecifiek worden bepaald.
Beoordeling van mogelijkheden, kosten
en effectiviteit zijn nodig. De aard van
de maatregelen die in beeld kunnen
komen, zijn dan ook zeer divers (zie
kader).
Bij de besluitvorming over te nemen
maatregelen gaat het om een afweging
tussen de kosten die zijn verbonden aan
de uitvoering van de maatregelen en de
baten die uit de verbeterde situatie
voortvloeien. In deze context zal dit veel-

al gaan om enerzijds beperking van
gevolgkosten van incidenten, zoals ver-
loren product, claims, misgelopen
omzet, productieverlies, extra inspan-
ning en imagoschade, en anderzijds in
het creëren van voordelen, zoals proces-
optimalisatie. Het belang van het reali-
seren van de gekozen streefwaarden in
stap 1 moet worden afgewogen tegen de
resultanten van de kosten/batenanalyse.
Via deze integrale benadering zijn ver-
antwoorde keuzes te maken.
Stap 5
Zodra de maatregelen zijn afgewogen en
bepaald, gedragen door alle relevante
sleutelfiguren, kan de implementatie
worden voorbereid. Sommige maatrege-
len zijn vrijwel direct te realiseren, ande-

ren vragen meer tijd. Het is aan te beve-
len om hiervoor een concreet actieplan
met tijdpad te maken en de verantwoor-
delijkheden voor de realisatie van de
diverse maatregelen concreet toe te wij-
zen. Een dergelijk plan kan, waar nodig,
helpen om voor afnemers en toezicht-
houders inzichtelijk te maken hoe het
met de traceerbaarheid is gesteld en op
welke termijn welke verbeteringen zullen
worden gerealiseerd. Tegen de tijd dat de
maatregelen zijn geïmplementeerd,
dient de communicatie in- en extern te
worden afgestemd op de nieuwe situatie.

Stap 6
De afsluitende stap is het aanpassen van
het managementsysteem door de voor-
gaande analyses en maatregelen daarin
te verwerken. Vooral de onderbouwing
van de gekozen traceerbaarheid en het
aanpassen van procedures rond recall en
risicocommunicatie vragen daarbij de

nodige aandacht. Afsluitend moeten de
nodige ‘testrecalls’ worden uitgevoerd
om de realisatie van de beoogde presta-
ties ook daadwerkelijk te toetsen en om
de organisatie te leren werken met de
nieuw ontstane situatie.

Neem de stappen
Gezien het feit dat 1 januari 2005 met
rasse schreden nadert, adviseren we
bedrijven niet langer te wachten met het
uitvoeren van bovenstaande stappen.
Ook al zijn de eisen van de VWA nog niet
juridisch hard gemaakt. Al gedane analy-
ses leverden veel inzicht op in bestaande
knelpunten en kunnen, na verbetering,
grote gevolgschades bij incidenten hel-
pen voorkomen. Vaak is de kwaliteitsmanager de verant-

woordelijke functionaris vanwege zijn of
haar verantwoordelijkheid voor voedsel-
veiligheid. Maar, zoals in stap 1 is aange-
geven, het mag geen vraagstuk voor deze
functionaris alleen blijven. Een integrale
aanpak met aandacht voor commercie,
productie, logistiek en kwaliteit gebaseerd
op strategische afwegingen, biedt de
meeste kans op een waardevol resultaat.

Jan van Beurden en Jack van der Vorst
Ing. J. van Beurden (CMC), Rijnconsult, 030-2984225,

www.rijnconsult.nl, jan.vanBeurden@rijnconsult.nl  en dr.

ir. J.G.A.J. van der Vorst, Rijnconsult en Wageningen UR,

jack.vandervorst@rijnconsult.nl.

Een product met een hoog voedselveiligheidsrisico moet qua
traceerbaarheid anders worden bekeken dan wanneer er sprake is van

een laag risicoprofiel

Mogelijke maatregelen 
Fysieke inrichting Aanpassen opslaglocaties (meer silo’s, keuringsplaat-

sen, etc.);
Aanpassen machinerie zodat minder vermenging
optreedt;

Besturingssysteem Meer schoonmaken (met verlies van lijnrendement);
Geen hergebruik van restpartijen;

Informatiesysteem Introductie van barcodes en/of RFID;
Meer registreren (lotnummers, tijden, etc.);
Implementatie MES-systeem;

Organisatie Andere werkwijzen voor garanderen lotscheiding;
Elimineren menselijk handelen.

Bepalen van ambitieniveau en 
uitgangspunten

Stap 1

Afbakening van het speelveld

Stap 2

Analyse van de betrokken 
processen

Stap 3

Bepalen maatregelen

Stap 4

Implementatie verbeteringen

Stap 5

Aanpassen systemen & procedures 
en testen

Stap 6

Stappenplan dat is te volgen voor het analy-
seren en optimaliseren van de traceerbaar-
heid.


