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Traceerbaarheid: definitie
Ref: Regulation (EC) 178/2002 – article 18

Levensmiddelen, diervoeders, voedselproducerende dieren
en alle andere stoffen die bestemd zĳn om in een levensmiddel
of diervoeder te worden verwerkt of waarvan kan worden
verwacht dat zĳ daarin worden verwerkt, zĳn in alle stadia van
de productie, verwerking en distributie traceerbaar.
• ATTENTIE:
• Traceerbaarheid > verplicht tot op niveau van distributie
NIET tot op niveau van eindgebruiker
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Traceerbaarheid

≠ Interne Traceerbaarheid

(ookwel “externe” traceerbaarheid)

Traceerbaarheid
(= externe traceerbaarheid)

Interne traceerbaarheid

Bestaat uit bewaren van informatie:
Een schakel terug in de keten: naar de
oorsprong van alle grondstoffen en
ingrediënten
Een schakel vooruit in de keten: naar
de ontvangers van producten

Legt de koppeling tussen alle
grondstoffen en ingredienten die zijn
gebruik en de producten die zijn
bereid.

Traceerbaarheid is verplicht

Interne traceerbaarheid is vrijwillig

Maakt het mogelijk om een product uit
de handel halen of terug te roepen in
geval van afwijkingen

Beperkt de omvang van maatregelen
als afwijking zich voordoet in maar één
bepaald ingrediënt of product
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Externe traceerbaarheid: welke informatie moet
bewaard worden?
Ingrediënten of
producten van
dierlijke
oorsprong:

Ingrediënten of
producten van
niet-dierlijke
oorsprong:

Naam + adres van leverancier/klant

Verplicht

Verplicht

Nauwkeurige omschrijving van
ingredient /product

Verplicht

Aanbevolen

Hoeveelheid

Verplicht

Aanbevolen

Referentie voor partij/lot/levering

Verplicht

Aanbevolen

Verzenddatum

Verplicht

Aanbevolen
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Externe traceerbaarheid: hoe met deze informatie
beschikbaar zijn?
• Geen verplichte manier
• Verantwoordelijkheid van producent
• Voorbeelden:
• Kopieën van facturen, pakbonnen, …
• Geschreven logboek
•…
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Wat is een partij ….
• Ver. (EC)n° 2073/2005 > Een

partij “een groep of reeks identificeerbare
producten die onder nagenoeg identieke omstandigheden via een
bepaald proces zijn verkregen en binnen een bepaalde
productieperiode op een bepaalde plaats zijn geproduceerd”.
• De producent bepaalt wat een partij is
• Een partij kan zin:
• 1 dagproductie (aangeduid door de productiedatum of met een
andere codering)
• 1 weekproductie (aangeduid door een weeknummer of een
andere codering)
• een andere productieperiode
• Wat zijn de gevolgen van een grote partijgrootte? > Meer
productverlies bij afwijkingen
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Beschikbare hulpmiddelen voor deze sectie
Case studies – voorbeelden
6.1 Power Point Externe Traceerbaarheid bij Jurss Mejeri
6.2 Power Point Externe & Interne traceerbaarheid bij La Dolce Fattoria
6.3 Power Point Externe & Interne traceerbaarheid bij Under the Balkan’

