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De consument is kritisch. Voordat hij of zij in de super-
markt een product aanschaft, wil hij meer weten. Alleen 
een THT-datum is niet meer voldoende. Hoe is het pro-
duct samengesteld? Waar komt het vandaan? En wat kan 
ik ermee bereiden? Een aantal grote Duitse retailorganisa-
ties, waaronder Lidl, Kaufhof en Aldi, hebben de koppen 
bij elkaar gestoken om een antwoord te formuleren op 
dit soort vragen. Daarbij was een leidende rol weggelegd 
voor GS1 in Duitsland. GS 1 is een wereldwijd opererende 
organisatie die zich bezighoudt met informatievoorziening 
en het standaardiseren van gegevensstromen. Het heeft 
nu geleid tot de ontwikkeling van fTrace. Wat is fTrace 
precies? Erik van Erk is Manager Masterplanning & Sales 
bij RBK Group. Hij legt uit wat het systeem inhoudt. “Het 
gaat om een centraal gestuurd systeem dat alle informa-

tie rond een bepaald product uit de supermarkt bevat. Met een 
speciale app scant de consument de barcode op de verpakking van 
het betreffende product. In één oogopslag ziet hij vervolgens waar 
het product vandaan komt, hoe het is samengesteld en in voorko-
mende gevallen kunnen ook recepten toegevoegd zijn. Uiteraard 
staat of valt dit systeem met de beschikbaarheid van de informatie 
die alle partijen in de keten moeten aanleveren. De afspraak is dat 
alle partijen op een centraal punt de benodigde data aanleveren. 
De retailer zet een barcode op de verpakking en de consument kan 
er vervolgens mee aan de slag. fTrace kun je beschouwen als een 
centrale database waar de verschillende informatiestromen aan 
elkaar gekoppeld worden. Elke individuele partij in de keten is zelf 
verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste en de complete 
gegevens op het juiste moment. De NVWA controleert of aan alle 

regelgeving wordt voldaan en of rekening wordt gehouden met de 
meest recente EU-verordeningen.”

Inzicht in processen
RBK Group in Deventer introduceert fTrace voor de Nederlandse 
markt. RBK Group is een ervaren allround specialist in de voedings-
middelenindustrie die voor haar relaties verbeter- en vernieuwings-
slagen uitvoert en coördineert. RBK Group heeft verschillende 
specialisaties onder één dak verzameld en zet deze in ten dienste 
van de klant. Van Erk: “Wij 
helpen en adviseren de klant bij 
het zo efficiënt mogelijk inrichten 
van zijn bedrijf waardoor deze 
zijn producten tegen de laagste 
kostprijs kan produceren. Daarbij 
houden we rekening met de 
verschillende stromen binnen 
de betreffende bedrijfsvoering 
zoals logistiek, automatisering en 
organisatie en de invloed die deze op elkaar hebben. Met betrek-
king tot het nieuwe fTrace systeem begeleiden wij bedrijven om 
dit project van de grond te krijgen en in de lucht te houden. Door 
onze jarenlange ervaring in de voedingsindustrie hebben wij inzicht 
in de verschillende productieprocessen, kennen we de knelpunten 
en weten we hoe we hiermee om moeten gaan. fTrace is een heel 
pragmatisch systeem omdat het is afgestemd op de praktijk. Het 
systeem lost vraagstukken rond traceerbaarheid adequaat op en 
dat is iets waar binnen de keten – en ook bij de consument – sterk 
behoefte aan is.” 

Vanuit de Duitse retailmarkt kwam de vraag om een geautomatiseerd systeem 

te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de informatiebehoefte bij de consu-

ment. GS1 in Duitsland heeft het voortouw genomen en ontwierp een centraal 

gegevenssysteem dat elke informatie kan verstrekken waar de consument op 

de winkelvloer behoefte aan heeft. Via een app voor de i-phone of smartphone 

heeft de gebruiker toegang tot de gewenste informatie. Inmiddels is F-trace 

operationeel. Het zorgt voor transparantie en draagt bij aan een betere voedsel-

veiligheid. RBK uit Deventer levert dit systeem aan de Nederlandse markt.   
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Wat is fTRACE?
fTRACE is een service 
voor consumenten om 
producten te traceren. Alle 
informatie wordt direct 
door de producenten van 
de betreffende levens-
middelen ter beschikking 
gesteld. Het scannen van 
de fTRACE-code biedt 
informatie over waar het 
product vandaan komt, 
wanneer en hoe het ver-
werkt is alsmede infor-
matie over de kwaliteit en 
recepttips.

Deze informatie is te 
vinden bij fTRACE
Bij veel producten wordt 
het land van herkomst 
vermeld. Met name bij 
verse levensmiddelen 
volstaat dit echter dikwijls 
niet. De consument 
wenst meer betrouwbare 
informatie. Bijvoorbeeld 
van welke landbouwer 
een product komt, of 
de kwaliteit regelmatig 
gecontroleerd wordt of 
hoe het product verwerkt 
wordt. 

Over deze producten 
informeert fTRACE
fTRACE informeert in 
de eerste plaats over de 
herkomst en verwerking 
van verse levensmidde-
len. Momenteel kan men 
vlees, gevogelte, vis en 
groenten en fruit traceren. 
Voorwaarde is dat de pro-
ducten de fTRACE-code 
dragen. Voor de infor-
matie zijn de betreffende 
producenten en merkei-
genaren van de producten 
verantwoordelijk.

Hoe fTRACE te gebruiken
De sleutel tot de infor-
matie is de fTRACE-code 
die men op de verpakking 
vindt. Men kan deze met 
een smartphone scannen 
of de cijfercode direct 
invoeren op de website 
van fTRACE. Voor het 
scannen installeert men 
de fTRACE-app of een 
andere gratis barcodelezer 
op de smartphone. 

Wie er achter fTRACE zit
fTRACE is een platform 
waarop producenten en 
dealers informatie over de 
herkomst, verwerking en 
kwaliteit van hun merk-
producten ter beschikking 
stellen. De service wordt 
beheerd door GS1 Ger-
many. Dit bedrijf is vooral 
bekend vanwege de EAN-
barcode. 


