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Voedselveiligheid
Traceerbaarheid

De overheid stelt traceerbaarheid verplicht om de voedselveiligheid te vergroten en zo de

volksgezondheid te beschermen. Als bedrijf kunt u hier meer uithalen door deze eis van

de overheid te gebruiken om uw eigen bedrijfsdoelstellingen opnieuw te bepalen. Zo kan

traceerbaarheid dienen om het consumentenvertrouwen te vergroten en bepaalde 

kwaliteitsaspecten te garanderen.

Traceerbaarheid leeft binnen de levens-
middelenwereld, zo bleek op 10 oktober
in Bussum op het VMT-congres Traceer-
baarheid, einde aan vrijblijvendheid!
Ruim 150 deelnemers uit industrie, over-
heid, onderzoeksinstituten, retail en
automatisering luisterden met belang-
stelling naar een toelichting van de over-
heid op de traceerbaarheidseisen en con-
crete voorbeelden vanuit verschillende
bedrijven. De vele vragen lieten zien dat
de industrie snakt naar informatie.

Exact
De General Food Law (GFL), waarin de
traceerbaarheid is geregeld, is een veror-
dening uit Brussel. Elk land is verplicht
om deze verordening na te leven, natio-
nale aanpassingen zijn niet mogelijk.
Aanvullende eisen zijn alleen mogelijk in
EU-verband. Op dit moment is de Neder-
landse overheid druk bezig om haar
standpunt te bepalen. Ir. Ria Westendorp
van het ministerie van VWS geeft de
stand van zaken weer: “Als overheid wil-
len we weten of het nodig is om extra
eisen te stellen en zo ja, welke. Daartoe
hebben we TNO diverse scenario’s laten
onderzoeken.
Dit zijn de 0-optie, waarbij de overheid
geen extra eisen stelt; scenario 1, waarbij
strikte eisen worden gesteld die proces-
technologisch en logistiek haalbaar moe-
ten zijn; scenario 2, met minimumeisen
waarbij ruimte bestaat voor bedrijfseigen
(economische) overwegingen en risico-
analyse en het meerwaardescenario 3. De
aanbeveling van TNO is om scenario 2 te
volgen en extra eisen te stellen in EU-ver-
band. Voor bedrijfstakken met veel kleine
bedrijven wordt gedacht aan traceerbaar-
heidscodes, een equivalent van hygiëne-
codes. Het voordeel hiervan is dat niet

alle bedrijven zelf het wiel hoeven uit te
vinden.”

Eisen
De extra eisen waar de overheid aan
denkt, hebben betrekking op de bewaar-
termijn van de documenten (‘appropria-
te’ of maximaal vijf jaar) en de termijn
waarbinnen informatie beschikbaar moet
zijn (vier uur). De keuze voor de lotgroot-
te wordt aan de producenten overgela-
ten. Deze moet wel expliciet worden vast-
gelegd. Westendorp meldt dat het
bedrijfsleven positief heeft gereageerd
op de voorstellen van de overheid.
Zij gaf ook uitleg over het vervolgtraject:
binnenkort wordt het officiële Neder-
landse standpunt vastgesteld en pro-
actief in Brussel ingebracht. Dan zal dit
ook aan de levensmiddelenindustrie wor-
den gecommuniceerd. Dit blijft echter
een voorlopig standpunt totdat de EU
definitief helderheid verschaft over de
exacte eisen.
In de discussie verschaft Westendorp
haar toehoorders helderheid over bran-

dende vragen: “De toetsing van traceer-
baarheid zal plaatsvinden door de VWA in
een toetsing vooraf, samen met de ande-
re kwaliteitssystemen. Verschillende pro-
ductiestappen binnen een bedrijf worden
beoordeeld als één schakel, terwijl ver-
schillende vestigingen van een bedrijf
wel tellen als aparte schakels.

Consument
Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, hoogleraar
retailing en marketing channels en direc-
teur van het Retail Instituut van Universi-
teit Nyenrode, benadert traceerbaarheid
vanuit de consument. Zij stelt: “De con-
sument herkent traceerbaarheid niet als
toegevoegde waarde. Hij is wel bereid
om te betalen voor de gevolgen van
traceerbaarheid zoals voedselveiligheid,

diervriendelijkheid of productinforma-
tie.”
Vanuit deze optiek stimuleert ze bedrij-
ven om zich niet alleen te richten op
traceerbaarheid, maar om deze wettelij-
ke verplichting te gebruiken om extra
waarden aan het product te koppelen.
“Ga zoeken naar een thema dat voor uw
product toegevoegde waarde biedt aan
de consument. Dit thema kunt u verder
uitwerken.”
Om dit te realiseren is samenwerking
binnen de keten noodzakelijk. Koeleme-
ijer erkent dat hieraan bezwaren kleven:
“Binnen een keten heersen belangente-
genstellingen. Als bedrijven uitsluitend
werken aan hun eigen winstmaximalisa-
tie, kan dat betekenen dat de keten als
geheel niet optimaal functioneert in ter-

‘De belangrijke productie-gegevens
vullen we 
handmatig in op A4-tjes’

Met gecontroleerd Salmonellavrije produc-
ten biedt Friki de consument een toegevoeg-
de waarde. 

Wat zijn uw doelen van
traceerbaarheid?
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men van winst en omzet. Een van de
redenen hiervoor is informatie-assyme-
trie. Daarnaast kunnen afzonderlijke
schakels in de keten opportunistisch
gedrag vertonen door te kiezen voor
eigen voordeel ten koste van de keten als
geheel. Het onderlinge vertrouwen tus-
sen de ketenpartners is daardoor vaak
beperkt.”

Buitenaf
Meer samenwerking kan ontstaan door
invloeden van buitenaf (de markt, de
politiek, regelgeving) of vanuit de keten
zelf. “U kunt werken aan het verminde-
ren van de mate van belangentegenstel-
ling, van opportunistisch gedrag en van
informatie-assymetrie. De volgende stap
is het verbeteren van de ketenstructuur,
de relaties en de machtsverhoudingen.
Houd daarbij de toegevoegde waarde
voor de consument en voor uzelf voor
ogen”, zo besluit Koelemeijer haar
betoog.
Een voorbeeld van geslaagd ketendenken
is De Kuikenaer, de keten van fokker tot
consument opgezet vanuit Plukon. Ir.
René Welpelo van De KuikenaeR/Plukon
Poultry gaat in op de doelstellingen: “We
willen een krachtenbundeling bereiken
voor boer en consument. Dat doen we
door aandacht te schenken aan voedsel-
veiligheid, dierhouderij en -gezondheid

en ketenrendement.”
De kracht van de keten ligt in de intensie-
ve samenwerking, kwaliteitsgarantie
middels Safe Quality Food (SQF) en het
eigen keteninformatieprogramma Poul-
trace. De traceerbaarheid is daarmee
goed geregeld. “De dierstroom kunnen
we vanaf de winkelvloer tot de overgroot-
ouders opzoeken. Ook het gebruik van
voeders en hulpstoffen is vastgelegd.”
De goede ketenbeheersing heeft bij Plu-
kon geresulteerd in producten met een
extra waarde voor de consument: Sinds
april 2002 zijn gecontroleerd Salmonella-
vrije producten op de markt. “Deze
garantie is gebaseerd op een volledige
traceerbaarheid van boer tot winkel-
vloer.”

A4-tjes
Dat traceerbaarheid niet altijd gepaard
hoeft te gaan met ingrijpende automati-
sering werd duidelijk gemaakt door Ing.
Rob Baan, directeur van Koppert Cress
BV. Zijn bedrijf levert micro-groenten,
levende kiemplantjes geteeld in een
schoon medium. Ook dit bedrijf heeft
traceerbaarheid geregeld binnen SQF-
certificatie. De administratie bij Koppert
Cress blijft echter eenvoudig: “We zijn
een klein tuindersbedrijf met 18 perso-
neelsleden. De belangrijke productiege-
gevens vullen we handmatig in op A4-

tjes.”
Als unieke code maakt Koppert Cress
gebruik van random getallen die geen
enkele relatie hebben met een datum.
Baan motiveert zijn keuze: “We leveren
een product dat leeft. De houdbaarheid
hangt af van de behandeling.”

Kosten
Wat gaat dit kosten en wie gaat dit beta-
len? Westendorp is heel duidelijk: “Voed-
selveiligheid is de verantwoordelijkheid
van de producenten. Ook zonder de GFL

zijn bedrijven hiermee bezig. Traceer-
baarheid wordt een onderdeel van uw
eigen bedrijfsdoelstelling.”
Welpelo komt met een bedrag: “Wij heb-
ben sinds 2000 ruim 4 miljoen euro geïn-
vesteerd. Dat geld zit niet alleen in
traceerbaarheid, maar ook in logistieke
verbeteringen van het bedrijfsproces. We
hebben nu veel beter inzicht in de kosten
en goederenstroom. Zodoende zijn we
beter in staat om onze eigen prestaties te
verbeteren.”

Annemarie Barbier-Schenk

‘Ga zoeken naar een thema dat voor
uw product 
toegevoegde waarde biedt aan de
consument’

Aan de hand van een code op de verpakking
kan Koppert Cress de productiegegevens
achterhalen. Voor de klant biedt de code
geen aanknopingspunten over de productie-
datum.


