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Om de knelpunten en onzekerheden bij
de implementatie van de voorschriften
uit de Algemene Levensmiddelenverorde-
ning (178/2002; General Food Law) in de
diverse lidstaten te inventariseren, hield
de Europese Commissie op 25 februari
een hoorzitting (‘expert working group’).
Het gaat dan vooral om de vereisten voor
tracering, die met ingang van 1 januari
2005 van kracht worden.  Daar kwam
onder meer de verantwoordelijkheid van
de importeur ter sprake. Deze is geen
‘exploitant van een levensmiddelenbe-
drijf’ waarover in de verordening wordt
gerept.
Concrete antwoorden kwamen er niet,
wel benadrukte de Commissie dat er in
deze een duidelijke scheiding bestaat
tussen de economisch verantwoordelijke
en de strafrechtelijk verantwoordelijke. 

Lotgrootte
In Nederland inventariseerde de Product-
schappencommissie Levensmiddelen-
wetgeving (PLW) tijdens een bijeenkomst
op 17 februari in Den Haag de concrete
knelpunten voor het bedrijfsleven. Een
belangrijk knelpunt is het vaststellen van
de lotgrootte. Hoe gedetailleerd moeten
ingekochte of geleverde partijen worden
beschreven? Grotere partijen leveren
minder administratief werk op, maar
maken het traceren in geval van nood wel
moeilijker en kostbaarder. Soms wordt

grootschalig ingekocht, maar in veel klei-
ne porties uitgeleverd. Of omgekeerd:
inkoop van grondstoffen uit veel bron-
nen, maar levering van één uniform pro-
duct.
A.J. de Bloeme, lid van de Commissie

Gedistilleerd, ziet de problemen al op
zich afkomen. “Ik koop partijen graan in
van meerdere leveranciers en diverse
kwaliteiten. Die mengen wij zorgvuldig
en verwerken dat tot bijvoorbeeld jene-
ver. Diezelfde jenever leveren wij onder
uiteenlopende merken uit over verschil-
lende periodes. Wat moet ik dan precies
administreren om het traceren mogelijk
te maken?” 

Traceringsanalyse
Ondernemers moeten zelf vaststellen
welke lotgrootte zinvol is, vindt John Vlie-
genthart, waarnemend account levens-
middelen van de VWA. Nodig daarvoor is
om een traceringsanalyse
op te zetten. “Dat betekent
dus een beschrijving van de
wijze van ontvangst van goe-
deren, van bedrijfs- en pro-
ductieprocessen én van het
eindproduct zoals dat wordt
afgeleverd. Een analyse van
die beschrijving moet leiden
tot conclusies over een zinvolle
lot- of partijgrootte.”
Dat een dergelijke analyse veel
werk kan zijn voor sommige
ondernemingen, erkent Vlie-
genthart. Maar het alternatief,
een veel omvangrijkere en alge-
menere partijgrootte, heeft ook
nadelen. Als er iets misgaat, is een
veel grotere partij verdacht. Een
optie is dat er algemene voorschrif-
ten komen voor de partijgrootte.
Dat heeft niet de voorkeur van de
VWA, juist omdat algemene voorschriften
onvoldoende rekening kunnen houden
met specifieke bedrijfsprocessen. 

Termijn
Een ander punt waarop de Algemene
Levensmiddelenverordening geen con-

creet uitsluitsel geeft, is de termijn waar-
binnen een onderneming traceringsinfor-
matie moet kunnen leveren. Maximaal
vier uur, stelt de VWA voor. Om een snel-
le beschikbaarheid van informatie moge-
lijk te maken moet een fabrikant alle
noodzakelijke gegevens nauwgezet regis-
treren en vastleggen. Dat vergt nogal
wat, erkent Vliegenthart. “Ik raad u daar-
om aan om niet te lang te wachten met
het implementeren van deze voorschrif-
ten in uw bedrijf.”

Wetgeving

‘GFL duidelijk genoeg’

De uitwerking van de General Food Law op operationeel niveau roept bij bedrijfsle-

ven en overheden in Europa veel vragen op. Vrijwel alle lidstaten willen meer con-

crete voorschriften die in de hele Unie gelden, overigens zonder de nodige flexibili-

teit te verliezen. De Europese Commissie is echter terughoudend met het geven van

een meer gedetailleerde interpretatie van de voorschriften, zo bleek op de bijeen-

komst die de Commissie op 25 februari belegde op aandringen van lidstaten. 

Er is duidelijke verschil tussen de 
economisch en de strafrechtelijk 

verantwoordelijke Deel van de uitwerking van de traceerbaar-
heids zoals die op de site van de VWA is te
vinden. Zie ook: www.vwa.nl, klik op ‘Voed-
selveiligheid’ (linker kolom) en vervolgens
‘Dossier traceerbaarheid’. 
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