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How To GTIN 
- In de AGF hebben retailers en leveranciers 

gezamenlijk een handleiding en brochure 

opgesteld voor artikelbeheer 

- Toekennen van artikelen 

- Uitwisselen van artikelgegevens 

 

- Gebaseerd op EU regelingen in de sector  
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Wat is een GTIN? 
- GTIN is een artikelnummer van 14 cijfers (in Europa gebruiken we 

er 13) 

- Is een van de belangrijkste GS1 sleutels, bijv. in het 

berichtenverkeer  

- Wordt vaak als een barcode weergegeven 

 

 

 

 

 

- Die barcode kan aan de kassa of  in de loods gescand worden bij 

het afrekenen of  bij voorraadtelling etc. 
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Achtergrond 
• Elektronische berichten leiden tot efficiënte informatie-

uitwisseling.  

– De basis moet wel goed staan.  

• Assortiment tuinbouwartikelen is gigantisch 

• Werkdruk op de Masterdata afdelingen 

• Er bestaan databases en systemen voor het uitwisselen van 

Masterdata: 

– GS1DAS (Nederland), 1WorldSync, GDSN (internationaal), Foodscore, 

PIM en SIM 
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En ook voedselveiligheid 
Met ingang van 14/12/2014 nieuwe levensmiddelenwet 

van toepassing.  

– Voorschriften voor identificatie en etikettering van 

voedingsmiddelen.  
• Voedingswaarde 

• Allergenen 

• Samenstellingen 

– Verplichting om etiketinformatie te publiceren bij online 

verkoop via Webshops 

– Vereist extra communicatie tussen producent en de 

retailer over het  etiket op het artikel 
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De retailer vraagt dus 

om uitgebreidere 

artikelinfo. 

 

De vraag is: 

Wat is wel en wat is 

niet een nieuw artikel. 
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• GS1:  GTIN Allocation rules 

 

• Een artikel krijgt een andere 

GTIN als de verschijningsvorm 

anders is 
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Spraakverwarring genoeg 
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Processen en Randvoorwaarden 

Handel zal worden gedwongen om artikelgegevens uit 

te wisselen met de Retail bedrijven (supermarkt, dhz) 

• Onvoldoende productkennis bij afnemer, met name bij de 

verkoop maar ook in de logistiek.  

• De retail wil een database met productkennis. 

• Afnemers automatiseren alle vervolgprocessen:  

– Beginnen bij de inslag op de DC’s  

– Eindigen bij de kassa 

– En uiteindelijk ook de inkoop!  

• Eerst in de AGF vanwege voedselveiligheid en EEG eisen 
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GS1 in Europe: Project Masterdata Fruit & Vegetables 

Internationale aanpak, samenwerking tussen retail 

en handel 

WIE ? 
 

• GS1 DE wg Obst & Gemuse  

– specialisten AGF Datamanagement Retail – Duitsland 

– AGF leveranciers Duitsland 

– FrugICom (namens Nederlandse AGF) 

 

• Project goedgekeurd door GS1 in Europe 

– GS1  Fresh Food belangenbehartigers 

– Internationale AGF leveranciers 
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GS1 in Europe: Project Masterdata Fruit & Vegetables 

HOE ? 

 

– Specifieke kenmerken voor de AGF benoemd 

– Per product/gewas vastgesteld welke eisen van 

toepassing zijn aan de hand van EG Standaarden 

voor identificatie en ander internationale eisen 

– Classificatie compleet gemaakt  (GPC) 

– Brochures en handleiding op gesteld 
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GS1 in Europe: Project Masterdata Fruit & Vegetables 

Handelsartikelen 

• Logistieke gegevens 
– Transportmedium 

– Opslagcondities 

 

• Verpakking 
– Type (doos, container) 

– Omvang 

 

• Inhoud  
– Aantal CE 

– GTIN van de CE 

 

Consumentenartikelen 

• Artikelkenmerken 
– Conform EU regulering 

– Samenstelling, Allergenen 

– Gebruiksaanwijzing 

• Verpakking 
– Type, Omvang (Past het in het schap) 

• Marketingdata 

• (Voedsel)Veiligheid 
– Certificaat van de producent 

– Is het traceerbaar 
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GS1 in Europe: Project Masterdata Fruit & Vegetables 

WAT ? 

• Technische handleiding  
– Beschrijving alle kenmerken en uit te wisselen data - GDSN 

– Hoe artikelgegevens uitwisselen, definities 

– Casebeschrijvingen, voorbeelden   

– Tabellen met verpakkingstypes, kleurcodes etc. 

• Brochure   
– Alles hangt af  van het juiste artikelnummer (GTIN).  

– It all depends on the right GTIN 

– Auf die richtige GTIN kommt es an 

• Pilotprojecten Duitse retailers 
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3 soorten artikelkenmerken 
• Basis kenmerken die gelden voor alle producten  

– Gewas    

– Merk 

• Productafhankelijke kenmerken 

– Kleur (indien significant) 

– Vorm 

– Variëteit 

– Aantal stelen, Steellengte, Potmaat 

– Aantal bloemen per steel (indien significant) 

• Verpakking en verpakkingswijze 

– Inhoud van de consumenteneenheid:  Aantal stelen in een verpakte bos;  

– Verpakking van de consumenteneenheid  

– Hiërarchie:  aantal bossen (CE) in een container 

– Omverpakking:  soort container of anders (bloemendoos) 



Praktijkvoorbeeld: 



Praktijkvoorbeeld: 



Praktijkvoorbeeld: 



Praktijkvoorbeeld: 
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Wanneer wel hetzelfde artikel ? 
• Gelijksoortige sticker 

• Ras of  variëteit indien niet significant !! 

• Verschillende bestemming of  markt  

– wel een ander artikel als een andere taal is gebruikt 

• Andere kleur verpakking 

• Andere kleur logo (ook: extra SKAL aanduiding) 

• Promotievariant 

– NU met receptenboekje 
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Samenvatting 
 

 

1. Sterke drang tot geautomatiseerd uitwisselen van 

artikelgegevens tussen retail en leveranciers; 

2. Op juiste wijze artikelen differentiëren en nummers toewijzen  

3. Niet alle retailers, en lang niet alle handelsbedrijven zijn zover, 

maar de vraag van de retailers word sterker; 

4. Voor de AGF sector is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. 

Internationale werkgroep met en handel en retail 

 

Voor de sierteelt: hoe meer in het internationale retailkanaal wordt 

verkocht, des te belangrijker wordt het goed gebruik van GTIN’s 
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VRAGEN ? 
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CHANGING WINDOWS -  SOCIAL MEDIA 


