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Traceerbaarheid

Traceerbaarheid werkt optimaal als ketenpartners dezelfde taal spreken. Het internationale EAN-

codesysteem biedt hiervoor mogelijkheden. Met behulp van streepjescodes kunnen gegevens naar

keuze worden vastgelegd. Het resultaat is een tijdbesparend systeem met minder kans op fouten.

Voor traceerbaarheid is ketentransparan-
tie nodig. Alle schakels in de keten, van
grondstoffenleverancier via producent
tot aan de winkel, moeten samenwerken
om levensmiddelen door de hele keten te
kunnen volgen. Aangezien handel en
productie steeds meer internationaal

werken en veel verschillende afnemers en
toeleveranciers hebben, is dit vaak een
complex proces. Goede afspraken over
de communicatie in de keten zijn daarom
essentieel.

Ketentaal
Om te voorkomen dat alle handelspart-
ners bilaterale afspraken moeten maken,
is een uniforme taal en communicatie-
methode handig. Een dergelijke taal
bestaat al ruim 25 jaar in de vorm van
internationale EAN-standaarden. De
EAN-artikelcode, de streepjescode die
‘bliept’ bij de kassa in de winkel, is voor
iedereen bekend. Maar het EAN-codesys-
teem bevat ook coderingen voor bijvoor-
beeld adressen of verzendeenheden. De
structuur van de EAN-codes is wereldwijd
uniform en kan dus wereldwijd in logis-
tieke systemen en processen worden
gebruikt om artikelen, adressen, ver-

zendeenheden en dergelijke te identifice-
ren.
Ook Electronic Data Interchange (EDI),
de standaardmethode voor elektronisch
communiceren, is voor veel bedrijven in
de levensmiddelenketen een bekend sys-
teem. Door afspraken te maken over de
syntax en structuur van handelsberich-
ten, bijvoorbeeld een bestelling of een
verzendbericht, kunnen bedrijven deze
automatisch verwerken.
Dankzij het gebruik van het EAN-code-
systeem en EDI kunnen bedrijven proces-
sen zoals de kassa-afhandeling en bestel-
lingen automatiseren. Dit levert belang-
rijke voordelen op zoals minder fouten in
het proces en kostenbesparingen.

Verbanden leggen
Voor het kunnen volgen (tracken) en her-
leiden (tracen) van producten is echter
meer nodig. Daarvoor is het noodzakelijk
een verband te kunnen leggen tussen alle
schakels in de keten. In dat geval moeten
alle partijen of logistieke eenheden uniek
kunnen worden geïdentificeerd. Een van
de mogelijkheden hiervoor is het
EAN128-symbool. Dit is een logistieke
variant op de EAN-artikelcode voor con-
sumentenartikelen. Het EAN128-symbool
wordt vooral gebruikt op logistieke een-
heden of ladingdragers zoals pallet, krat
of omdoos. Een EAN128-symbool kan

verschillende soorten gegevens bevatten,
zoals de EAN-artikelcode, batchnummer,
houdbaarheidsdatum en een unieke
EAN-verzendcode.
Alle gegevens in het EAN128-symbool zijn
gestructureerd volgens de Application
Identifier (AI)-standaard. Dat wil zeggen
dat een bepaalde code, een ‘vlaggetje’
(de AI), de betekenis aangeeft van de
data volgend op die AI. Per AI is ook
bepaald wat de (maximale) lengte van
het gegevensveld is en of dit een nume-
riek (cijfers) of alfanumeriek (letters en
cijfers) veld is. Op dit moment zijn 60 AI’s
gedefinieerd voor het logistieke proces.
Deze lijst is internationaal vastgesteld en
wordt regelmatig aangevuld. EAN Neder-
land beschikt over recente gegevens hier-
over. De meest gebruikte AI’s zijn:
(00): EAN-verzendcode
(01): EAN-artikelcode
(02): EAN-code van artikelen in onderlig-
gende verpakkingslaag
(10): Batch- of lotnummer
(15): Uiterste houdbaarheidsdatum
(37): EAN-code van standaard hoeveel-
heid
(422): Land van oorsprong
Elk bedrijf kan zelf bepalen welke gege-
vensblokken worden gebruikt en hoe ze
onderling worden gecombineerd. Deze
uniforme, gestructureerde opbouw
maakt de EAN128-standaard zeer
geschikt voor het elektronisch uitwisse-
len van gegevens.

Unieke verzendcode
Een belangrijk gegeven dat in het
EAN128-symbool kan worden opgeno-
men is de EAN-verzendcode (ook wel
Serial Shipping Container Code of SSCC
genoemd). Deze code identificeert één
eenheid (verzendeenheid of omverpak-
king) uniek. De EAN-verzendcode zelf
bevat geen informatie (net als bij een
EAN-artikelcode) maar is de link naar
informatie over bijvoorbeeld de inhoud
van de zending, de afzender en de ont-
vanger. De EAN-verzendcode is belang-
rijk bij communicatie met EDI. Bij het
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Het EAN128-symbool is gestructureerd opgebouwd. Met een code wordt de betekenis van de
daaropvolgende data weergegeven. Elk bedrijf kan zelf vaststellen welke gegevensblokken
worden bepaald.

De structuur van de EAN-codes is
wereldwijd uniform
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versturen van een EDI-verzendbericht
aan uw afnemer met daarin de EAN-ver-
zendcode, is het mogelijk om via de com-
puter in één keer alle informatie over die
verzending door te geven. Bij de ont-
vangst van de zending kan de afnemer de
EAN-verzendcode scannen en hij krijgt
daarmee alle informatie van die verzend-
eenheid op zijn scherm. Dit levert aan-
zienlijke tijdsbesparing op en veel min-
der kans op fouten.
Dankzij de unieke identificatie van de
goederen is het bovendien mogelijk om
producten gericht terug te halen wanneer
dat nodig is, bijvoorbeeld bij een recall.

Schakels
Het gebruik van het EAN128-symbool in
de praktijk geeft voordelen in elke scha-
kel van de keten.

Productieproces
Op een batch grondstoffen zit een
EAN128-symbool. Deze bevat de EAN-arti-
kelcode, een batchnummer en de houd-
baarheidsdatum. De grondstoffen kun-
nen nu worden gecontroleerd (bijvoor-
beeld: is de grondstof lang genoeg
houdbaar?) en geregistreerd op batchni-
veau. Daardoor is het ook mogelijk vast te
leggen welke grondstoffen zijn verwerkt
in welke producten. 
Ook een batch van een eindproduct of

halffabrikaat kan uniek worden geïdenti-
ficeerd aan de hand van een combinatie
van de EAN-artikelcode, het batchnum-
mer en de houdbaarheidsdatum. Deze
gegevens kunnen worden weergegeven in
een EAN128-symbool dat wordt vermeld
op bijvoorbeeld de pallet, doos of krat. 

Opslagproces
Aan de hand van de unieke EAN128 van
een batch producten kan de plaats van
de batch in het magazijn worden
bepaald. Bij het uitleveren van een order
kan, dankzij de registratie van batch-
nummer en houdbaarheidsdatum, wor-
den gekozen voor levering op basis van
fifo (first in, first out) of fefo (first expi-
red, first out).

Orderpicken
Wanneer een leverancier de EAN-ver-
zendcode (SSCC) uit het EAN128-sym-
bool vermeldt op het EDI-verzendbericht
(de elektronische pakbon), wordt een
koppeling gemaakt tussen de batch pro-
ducten en de klant waar deze naartoe is
gestuurd. Dit is essentiële informatie in
het geval van een recall.

Zelf starten
Voor de effectieve traceerbaarheid van
producten is een ondubbelzinnige identi-
ficatie van grondstoffen en eindproduc-
ten nodig. De uniforme taal EAN128
samen met het EAN-berichtensysteem
EDI biedt hiervoor mogelijkheden. In de
voedingsmiddelensector worden deze
mogelijkheden al veel benut, zowel voor

het verbeteren van interne logistieke pro-
cessen als voor ketenbrede traceerbaar-
heid.
Binnen een keten is het raadzaam om
met handelspartners goede afspraken te
maken over het gebruik van deze instru-
menten. De volgende aspecten zijn
belangrijk hierbij:
Zijn software, printers en scanners van
alle handelspartners in staat om het
EAN128-symbool te produceren en te
scannen? Kunnen alle leveranciers de

vereiste gegevens aanleveren in een
EAN128-symbool? Zijn de ICT-systemen
in staat om in korte tijd de locatie van de
goederen aan te geven? Zijn de databa-
ses zodanig ingericht dat alle gegevens in
het juiste formaat worden vastgelegd?
Zijn afnemers in staat om de aangelever-
de gegevens te verwerken?
Traceerbaarheid werkt als het een keten-
strategie is. Elk bedrijf in de keten moet
zorg dragen voor de continuïteit van de
informatiestromen, opwaarts en
afwaarts. Het gebruik van een identieke
taal en een identiek communicatiesys-
teem draagt daar aan bij.
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Aan de hand van de unieke EAN128-code kan elke batch afzonderlijk worden getraceerd.
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General Food Law en EAN

Voor vlees, vis en andere versproducten gel-
den nu al EG-verordeningen met betrekking
tot etikettering en traceerbaarheid. De
General Food Law wordt vanaf 1 januari 2005
van kracht. Het gebruik van EAN-standaards
en de toepassing het EAN128-symbool kun-
nen u helpen te voldoen aan de verplichtin-
gen. Bij EAN Nederland zijn diverse brochu-
res verkrijgbaar over EAN128 en traceerbaar-
heid.
EAN Nederland speelt een actieve en leiden-
de rol in het bevorderen van de toepassing
van wereldwijde open standaards voor auto-
matische identificatie (EAN-codesysteem) en
elektronische communicatie (EDI) ten behoe-
ve van bedrijven, consumenten en overheid.
EAN Nederland is een organisatie zonder
winstoogmerk.

Het EAN-codesysteem levert aanzien-
lijke tijdbesparing op met veel minder

kans op fouten


