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Voedselveiligheid
Traceerbaarheid

Traceerbaarheid van groenten en fruit 

Van wetgeving naar praktijk
‘Eerst het eigen bedrijf, dan de keten’ is
een belangrijke conclusie van het onder-
zoek en het opstellen van de handleiding
Praktische implementatie Tracking &
Tracing in groenten en fruit, uitgevoerd
door Q-Point BV in opdracht van het Pro-
ductschap Tuinbouw en het ministerie
van LNV. De aanleiding voor het onder-
zoek en het opstellen van een handlei-
ding voor traceerbaarheid is tweeledig.
Enerzijds gaven de matige resultaten van
het Benchmarkonderzoek AGF, uitge-
voerd in 2001 in opdracht van het Pro-
ductschap Tuinbouw, aanleiding tot het
concretiseren van traceerbaarheid.
Anderzijds werkt de Europese Commissie
aan het vervangen van de bestaande 17
hygiënerichtlijnen door drie verordenin-
gen (zie VMT 6). Deze verordeningen, die
hun basis hebben in de General Food
Law, treden op 1 januari 2005 in werking.

Dit betekent dat bedrijven actief aan de
slag zullen moeten gaan met de invulling
hiervan binnen het bedrijf maar ook bin-
nen de sector. 
In het Benchmarkonderzoek kwam naar
voren dat van de 300 onderzochte pro-
ducten 52% niet te traceren was, van 18%
was de handelaar te achterhalen en 30%
was terug te traceren tot aan teler.

Hoger niveau
De handleiding biedt per schakel in de
groenten- en fruitketen handvatten voor
de praktische invulling van traceerbaar-
heid. De schakels teelt, handel, kleinver-
pakker, snijderij, distributiecentrum en
supermarkt worden behandeld. Aan de
hand van de processen die per schakel
worden uitgevoerd, zijn stappen voor
traceerbaarheid gedefinieerd op twee
niveaus. Het basisniveau voldoet aan de

wettelijke eisen voor traceerbaarheid, het
hogere niveau kent meer details en leidt
daarmee tot een snellere en efficiëntere
probleemopsporing en recall.
Bij de keuze van een traceerbaarheids-
systeem spelen naast het ambitieniveau
van het bedrijf ook de wensen en eisen
van externe klanten, de huidige situatie
met betrekking tot traceerbaarheid en de
producttypen (los, mix, snij) een rol. De
verschillende producttypen zijn bepalend
voor de complexiteit van de processen en
het aantal verwerkingshandelingen die
op het bedrijf plaatsvinden.

Uniek
Bij een kleinverpakker of snijderij bestaat
het proces uit de volgende handelingen:
goederenontvangst en opslag, sorteren,
samenvoegen, verpakken/etiketteren,
opslag kleinverpakking, order picken en
transport. In een snijderij vinden er nog
drie extra handelingen plaats na het sor-
teren: wassen en schonen, snijden en
nogmaals wassen en schonen. Een unie-
ke codering kan product en handelingen
koppelen zodat de informatie over wat er

Op elk moment inzicht in alle handelingen met alle levensmiddelen. Dat wordt verplicht

vanaf 1 januari 2005. Bij groente en fruit worden de afspraken tussen partijen in de keten

steeds belangrijker. Toch is het voor elk bedrijf afzonderlijk eerst noodzakelijk om de

eigen zaakjes op orde te hebben als het gaat om het vastleggen van informatie.
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Appels die niet aan de kwaliteitsnormen van
Fruitmasters voldoen, worden eruit gevist. 

Fruitmasters wast de appels, waarna de
vruchten de sorteermachine ingaan. Fruit-
masters is de grootste afzetorganisatie in
fruit van Nederland. Hardfruit maakt van
oudsher het leeuwendeel uit van de aanvoer,
maar in toenemende mate heeft het bedrijf
zich als het handelscentrum voor zachtfruit
ontwikkeld. Fruitmasters Groep is het resul-
taat van de fusie van drie veilingen.
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met het product op een bepaald tijd-
stip/moment gebeurd is, behouden blijft.
Belangrijk is om van iedere binnenko-
mende partij groenten en fruit in elk
geval productsoort, leverdatum en hoe-
veelheid te registreren en te koppelen
aan de adresgegevens van de leverancier.
Deze gecombineerde gegevens, ook wel
partij-identificatiecode genoemd, maken
de partij uniek. De partij-identificatieco-
de is niet alleen voor administratieve
doeleinden bestemd, maar hoort ook
fysiek op de partij. In deze code kan spe-
cifieke informatie over de partij worden
geregistreerd, bijvoorbeeld afwijkingen
of genetische modificatie.
Op het hogere niveau van traceerbaar-
heid kunnen nog meer gegevens worden
genoteerd, zoals leverancierscodering,
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen,
afspraken over opvraagbaarheid van
gegevens door leveranciers, voorraadad-
ministratie en opslagplaatscodering. 
Bij de opslag van partijen wordt de partij-
identificatiecode gekoppeld aan de
opslagplaats, bijvoorbeeld het koelcel-
nummer. Bij het hogere niveau kan zelfs
de palletplaats worden genoteerd. Tem-
peratuurmeting en -registratie tijdens de
opslag worden aanbevolen, zowel voor
het basis als het hogere niveau.

Sorteren
Voor aanvang van het sorteren worden
lotnummers aangemaakt voor de uitge-
sorteerde partij per type sortering. Deze
lotnummers zijn gekoppeld aan de eer-
der opgestelde partij-identificatiecodes.
Het lotnummer wordt op deze manier
gekoppeld aan de oorspronkelijke partij-
gegevens, de hoeveelheid van de partij
van een bepaalde sortering (bijvoorbeeld
klasse 1) en het bijbehorende telersnum-
mer/KCB-nummer. Het is belangrijk dat
deze informatie behouden blijft, zowel
administratief als fysiek. Dit houdt in dat
minimaal het lotnummer op de handels-
eenheid (doos/krat) vermeld wordt (eti-
ket, kistkaart).

Wassen en snijden
Indien producten gewassen en/of gesne-
den worden is het belangrijk dat geregis-
treerd wordt welke producten op welke
lijn of bad geweest zijn. Dus registratie
van partij-identificatiecodes en/of lot-
nummers per lijn of bad op een bepaald
tijdstip of tijdspanne. Ook is het belang-
rijk dat tijdstippen van schoonmelden of
leegmelden van lijnen/baden geregi-
streerd worden.

Gesplitst
In de kwaliteitszorg- en voedselveilig-
heidssystemen zoals ISO, HACCP en BRC
wordt aandacht geschonken aan traceer-
baarheid, zonder in te gaan op de exacte
invulling ervan. Deze systemen zijn geba-
seerd op het definiëren van de bedrijfs-
processen en uitvoeren van risico-analy-
ses. Dit past ook bij het opzetten van een
traceerbaarheidssysteem. Integratie van
traceerbaarheid in bestaande kwaliteits-
systemen is dan ook gewenst. 
Problemen in traceerbaarheid treden
vaak op daar waar producten of partijen
worden gesplitst of samengevoegd. Ook
de koppeling van de handelingen op de
werkvloer met de administratieve hande-
lingen is lastig. Andere knelpunten spe-

len rondom de afbakening van de lot-
grootte en recalls, welke ICT-systemen
geschikt zijn en kostenbeheersing. Om
goed op deze kwesties in te kunnen
gaan, is het van belang dat de traceer-
baarheid is gebaseerd op risico-analyse. 

Schakels
In het rapport wordt onderscheid
gemaakt tussen vaste en flexibele ketens.
In een vaste keten kennen de deelnemers
elkaar: er wordt met vaste leveranciers en
afnemers gewerkt. De meeste bedrijven
echter opereren in flexibele ketens. Daar-
bij is slechts een deel van de keten
bekend. Origine van het product en uit-
eindelijke klant zijn daardoor niet altijd
bekend. Vaste ketens hebben het voor-
deel dat het eenvoudiger is om afspraken
te maken over registratie en overdracht
van informatie en coderingen. Dit kan
betekenen dat voor flexibele ketens
strengere richtlijnen zouden kunnen gel-
den.  Als er bijvoorbeeld eisen aan recal-
lgrootte en recalltijd gesteld worden, kan
dit ertoe leiden dat er niet aan de eis vol-
daan wordt als er erg veel schakels bij
betrokken zijn. Dit pleit voor afspraken
binnen ketens en over schakels heen. Een
voorbeeld van een goed initiatief is het
recent opgerichte Platform AGF Ketenin-
formatie genaamd Frug I Com, een initia-
tief van Frugi Venta.

Een voorbeeld van een unieke partij-identi-
ficatiecode is het artikelnummer van de
partij te koppelen aan de datum van ont-
vangst (bijvoorbeeld de eerste binnenge-
komen partij Elstar appels met artikelnum-
mer 345 die binnenkomt op 15 september
2002 krijgt als identificatiecode 345-1-
150902. Dit is de code waarmee de partij
binnen het bedrijf bekend staat. Deze code
wordt voorts bij alle handelingen met die
partij groenten en fruit vermeld (bijvoor-
beeld in de leveringsadministratie, voor-
raadadministratie, enzovoorts). Als er
dezelfde dag meerdere partijen van het-
zelfde artikelnummer binnenkomen dan
wordt achter het artikelnummer een opvol-
gend binnenkomstnummer gehanteerd
(bijv. de tweede partij Elstar appels met

artikelnummer 345 die binnenkomt op 15
september 2002 krijgt als partijnummer
345-2-150902).
Indien vervolgens de eerste partij Elstar
appels met identificatiecode 345-1-150902
gesorteerd wordt in twee klassen dan wor-
den de lotnummers van de twee uitgesor-
teerde partijen bijvoorbeeld 345-1-150902-
1.1 (630 kg appels klasse 1) en 345-1-
150902-1.2 (1400 kg appels klasse 2).
Daarna kan bijvoorbeeld de partij klasse 2
gebruikt worden voor het snijden in appel-
partjes. Ook hiervoor kan een code aange-
maakt worden.Of voor het samenvoegen
van verschillende partijen van 2e klasse,
waarbij voor het samenvoegen de code uit-
gebreid wordt zodat samenvoegen als pro-
ces herkenbaar is. 

Partij-identificatiecode
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Belangrijk is om van iedere binnenkomende
partij fruit in elk geval productsoort, lever-
datum en hoeveelheid te registreren en te
koppelen aan de adresgegevens van de leve-
rancier.

Het onderzoeksrapport is op te
vragen via de website www.tuin-
bouw.nl


