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Inleiding 
 

Tussen handel en industrie, maar ook tussen fabrikanten en hun toeleveranciers bewegen 

dagelijks miljoenen zendingen. Op diverse punten in het distributieproces hebben de 

betrokken partners informatie nodig om goederen te ontvangen, te volgen, te sorteren, te 

‘picken’ en te laden naar de juiste bestemming. 

 

Daarnaast krijgen bedrijven steeds meer te maken met nationale en internationale 

regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en productaansprakelijkheid. Het is 

daarbij essentieel om een eenduidige link te kunnen leggen tussen de fysieke 

goederenstroom en de daaraan gekoppelde informatiestroom. 

 

Voor eenduidige, betrouwbare en snelle informatie-uitwisseling is het gebruik van een 

standaard van groot belang. Het GS1-label is een wereldwijde standaard die u kunt 

gebruiken om exacte informatie te verkrijgen over de eenheid waarop het bevestigd is. In 

de markt wordt dit label ook wel een SSCC-label genoemd vanwege de SSCC-code die 

erop staat. 

 

In deze handleiding vindt u hoe u het GS1-label kunt invoeren. Er wordt ingegaan op 

praktische facetten zoals de informatie op het label, het formaat, de lay-out, de plaats, 

het aantal labels op een verzendeenheid en de techniek achter het GS1-label. Daarnaast 

kunt u een lijst met veel gestelde vragen over het GS1-label, een checklist en een 

begrippenlijst raadplegen. 
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1 Informatie 
 

Bij implementatie van het GS1-label moet u eerst bepalen welke informatie u op het 

label wilt plaatsen. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen homogene 

en heterogene verzendeenheden. 

 

Voor het coderen van verzendeenheden kunt u de GS1-128-symbooltechniek en de 

daaraan verbonden Application Identifier (AI)-standaard gebruiken. De AI-standaard stelt u 

in staat om naast identificerende codes (zoals een GS1-artikelcode) ook aanvullende 

informatie (zoals een batchnummer) in barcodevorm weer te geven. Voor meer informatie 

over de achterliggende technieken verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van dit document. 

Serial Shipping Container Code (SSCC) 
De Serial Shipping Container Code (SSCC) is voor zowel homogene als heterogene 

verzendeenheden een verplicht gegevensveld op het GS1-label. De SSCC, (AI 00), is 

namelijk een uniek nummer dat u kunt gebruiken om verzendeenheden (bijvoorbeeld een 

pallet, rolly, rolcontainer) niet alleen binnen uw eigen bedrijf, maar ook door de hele 

logistieke keten te kunnen volgen en herleiden. 

1.1 Homogene verzendeenheden 
Een homogene verzendeenheid is een verzendeenheid waarop producten staan van 

hetzelfde soort. Deze producten hebben allemaal dezelfde productspecificaties: één GS1-

artikelcode, één houdbaarheidsdatum, één batch/lotnummer en/of één fustsoort. 

  
Figuur 1: voorbeelden van homogene verzendeenheden 

De GS1-standaard 
 

AI (00)  Serial Shipping Container Code (SSCC) 

 

Volgens de internationale GS1-standaard moet bij homogene verzendeenheden minimaal 

de SSCC, AI (00), op het label worden geplaatst.  

 

Aanvullende informatie  
Naast de SSCC wordt ook aanvullende informatie over de homogene verzendeenheid op 

het GS1-label weergegeven.  

 

AI (01) GS1-artikelcode 
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Als u een GS1-artikelcode aan een homogene verzendeenheid (zoals een pallet met een 

standaard hoeveelheid dozen) heeft toegekend en uw handelspartners ook op basis van 

deze eenheid (de artikelcode) bestellen, kunt u de AI (01) gebruiken. 

 

AI (02) + AI (37) 
GS1-artikelcode van de onderliggende verpakkingslaag 

met de hoeveelheid 

 

Als u homogene verzendeenheden aan uw handelspartners levert en de hoeveelheid op 

deze drager wisselt regelmatig en/of er vindt controle plaats op basis van het geleverde 

aantal handelseenheden (bijvoorbeeld dozen), adviseren wij om AI (02) in combinatie met 

AI (37) gebruiken. 

 

Voorkeur AI (02) + (37) 

In de Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector is afgesproken om bij voorkeur 

te werken met de omdoos als besteleenheid. Deze keuze is gemaakt om voor zowel 

standaard als niet-standaard homogene verzendeenheden, uniformiteit in het gebruik 

van Application Identifiers aan te brengen. Het houdt in dat in de praktijk meestal AI 

(02) in combinatie met AI (37) gebruikt wordt en niet AI (01). 

 

Voorbeeld 

Stel dat u een zending goederen voor transport aanbiedt. De zending bestaat uit één 

pallet met veertig losse dozen van hetzelfde product A (met GS1-artikelcode 

8712345678906). U moet AI (02) in combinatie met AI (37) als volgt gebruiken:  

- met AI (02) geeft u de GS1-artikelcode weer van de doos (product A) die op de 

pallet staat:  

- vervolgens geeft u met AI (37) het aantal dozen (40) aan dat op de pallet staat, 

dus: (02)08712345678906(37)40. 

 

 

AI (15) of  

AI (17)* 

Tenminste-houdbaar-tot (THT)-datum of  

Te-gebruiken-Tot (TGT)-datum 

* Uitleg over de hierboven genoemde gegevensvelden: zie bijlage 1.  
 

Als u producten levert waarbij een houdbaarheidsdatum op de consumentenverpakking 

staat vermeld, dan moet u de houdbaarheidsdatum verplicht op het GS1-label 

weergeven. U gebruikt hiervoor dezelfde houdbaarheidsdatum die ook in het 

verzendbericht bericht vermeld is.  

 

Levert u producten zonder een houdbaarheidsdatum (THT of TGT) dan hoeft u geen 

datum op het GS1-label te vermelden.  

 

Bij een levering van producten aan het distributiecentrum geldt de regel dat er 

1 artikel met 1 houdbaarheidsdatum op een verzendeenheid (o.a. pallet, rolly) mag 

worden geplaatst. Voor beperkt houdbare en versproducten geldt echter de volgende 

uitzondering: 
 

 
Een leverende partij mag uit efficiency-overwegingen bij een productiewissel 
meerdere (max 2) houdbaarheidsdata op één verzendeenheid plaatsen. Stapel daarbij 
de producten met de oudste datum als laatste op de verzendeenheid, zodat bij 
orderpicking voor de winkels de oudste datum als eerste wordt geleverd. 
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Producten met twee verschillende TGT/THT’s mogen op één ladingdrager worden 

geleverd mits de ‘oudste’ TGT/THT datum (d.w.z. de datum die het eerst bereikt wordt) 

in het verzendbericht en op het GS1-label vermeld wordt. 

 

Voor producten met een houdbaarheidsdatum van minder of gelijk aan 30 dagen geldt 

bovendien dat de producten met de ‘oudste’ datum als laatste op de verzendeenheid 

worden gestapeld.  

 

Als dit voor u niet wenselijk is, kunt u de producten met 1 houdbaarheidsdatum per 

verzendeenheid (pallet) uitleveren. 

 

Let op: Niet alle afnemers accepteren meerdere TGT/THT’s op één ladingdrager 
(ongeacht een TGT/THT van meer of minder dan 30 dagen). In dat geval levert u iedere 
TGT/THT op een eigen ladingdrager. 
 

 

U heeft dus 2 mogelijkheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

De regels voor het gebruik van THT/TGT’s zijn dus: 

 

 
1 THT/TGT op 

verzendeenheid 
Meerdere THT/TGT’s op 

verzendeenheid 

Verzendbericht 
THT/TGT vermelden in het 
bericht* 

Alle THT/TGT’s vermelden in 
het bericht* 

GS1-label 
Zelfde THT/TGT uit het 
verzendbericht 

Alleen “Oudste” THT/TGT 
(d.w.z. de datum die eerst 
bereikt wordt) wordt vermeld 
in het GS1-label. 

 

*Alleen THT of TGT vermelden maar niet allebei.  
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Dagaanduiding houdbaarheidsdatum 

Voor producten die geen dagaanduiding binnen de houdbaarheidsdatum hebben 

(bijvoorbeeld mei 2015) is de volgende brancheafspraak gemaakt: 

 

Op het GS1-label en in het GS1-verzendbericht heeft de dag in de houdbaarheidsdatum 

bij voorkeur een geldige waarde. De laatste dag van de maand moet dan worden 

vermeld. Het is echter toegestaan om geen geldige dagwaarde (dus waarde 00) op het 

label en in het verzendbericht te vermelden.  

 

Voorwaarde is dan wel dat de houdbaarheidsdatum op het GS1-label en in het GS1-

verzendbericht hetzelfde is. Het is dus niet meer toegestaan om op het label een 00-

dagwaarde en in het verzendbericht een geldige dagwaarde van hetzelfde product 

(bijvoorbeeld de 31
e
 van de maand) te vermelden. De datum moet altijd gelijk zijn.  

 

 

AI (10) Batch- of lotnummers 

 

Het vermelden van een batch/lotnummer (in mensleesbaar schrift) op het GS1-label is 
alleen verplicht bij geneesmiddelen. Voor de overige producten mogen fabrikanten zelf 
bepalen of zij het batch- (of lotnummer) ook via het GS1-label communiceren.  
 
Uitgangspunt bij het besluit vormt het gegeven waarop de fabrikant product recalls 

uitvoert. 

 

Retailers hebben het batch/lotnummer niet nodig om product recalls op 

distributiecentrum-niveau uit te voeren. Als het risico voor de volksgezondheid te groot 

is, zal de retailer de totale voorraad uit de distributiecentra en winkels halen. 

 

Bij meerdere batchnummers mag u echter geen batchnummer vermelden op het GS1-
label. 
 

De regels zijn dus: 
1 batchnummer op 

verzendeenheid 
Meerdere batchnummers op 

verzendeenheid 

Verzendbericht 
Batchnummer vermelden in het 
bericht** 

Alle batchnummers vermelden 
in het bericht** 

GS1-label 
Zelfde batchnummer uit het 
verzendbericht (optioneel) 

Batchinformatie niet vermeld in 
het GS1-label 

 

**Het vermelden van een batch/lotnummer in het verzendbericht is verplicht bij 

geneesmiddelen.  
 
We adviseren gebruikers die in meerdere sectoren actief zijn om rekening te houden met 
het feit dat in de gezondheidszorg geen gebruik van aanvullende gegevens (zoals 
batch/lotnummer of het aantal artikelen op een ladingdrager) wordt gemaakt op het 
logistieke label. De enige informatie die in die sector op het label wordt weergegeven in 
een barcode is de SSCC. 
 



 All contents copyright © | GS1 Nederland | 2 oktober 2013 8 

AI (3103) Variabel nettogewicht 

 

Als u producten (zoals vlees en kaas) met een variabel nettogewicht levert, moet u het 

variabele nettogewicht in 3 decimalen (AI 3103) achter de komma weergeven. 

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie hebben over de genoemde gegevensvelden? Dan verwijzen wij u 

graag door naar bijlage 1. 

1.2 Heterogene verzendeenheden 
Een heterogene verzendeenheid (ook wel bekend als mixed of bonte verzendeenheid) is 

een verzendeenheid waarop verschillende producten staan met verschillende 

productspecificaties, zoals meerdere GS1-artikelcodes (GTIN’s), houdbaarheidsdata, 

batchnummers en/of fustsoorten. 

 

 
 
 
 

 

Figuur 2: voorbeelden van heterogene verzendeenheden 

De GS1-standaard 
De internationale GS1-standaard zegt dat u bij heterogene verzendeenheden minimaal de 

SSCC, AI (00), op het GS1-label moet plaatsen. Het weergeven van aanvullende 

informatie over een heterogene verzendeenheid op een GS1-label wordt niet zinvol 

geacht. Het is namelijk verwarrend om bijvoorbeeld meerdere artikelcodes en/of 

houdbaarheidsdata op één GS1-label te plaatsen.  

Crossdocking 
De Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijbranche heeft afgesproken om, als u een 

heterogene verzendeenheid via een crossdock-levering
1
 aan uw klant levert, naast de 

SSCC (AI 00) ook de GS1-adrescode, de wereldwijde unieke code van de 

eindbestemming (bijvoorbeeld het filiaal), AI (413), op het GS1-label weer te geven. 

 

AI (00)* Serial Shipping Container Code (SSCC) 

AI (413) GS1-adrescode van de eindbestemming 

*Uitleg over de hierboven genoemde gegevensvelden: zie bijlage 1.  

 

  

                              

 

1  Levering via een verdeel-/distributiecentrum aan een  eindbestemming (bijvoorbeeld een filiaal). 

Artikel  A  
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2 Lay-out 
 

Het GS1-label bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1 Vrije informatie (bovenste onderdeel) 

2 Mensleesbare informatie (middelste onderdeel) 

3 Symbolen (onderste onderdeel) 

 

De drie onderdelen worden door een horizontale lijn van elkaar gescheiden. 

 

 
 
Figuur 3: Voorbeeld van een A5-label. 

2.1 Vrije informatie 
In het bovenste gedeelte van het GS1-label kunt u vrije informatie weergeven, zoals een 

bedrijfsnaam, adres of logo. Daarnaast heeft de Nederlandse markt de sterke wens 

uitgesproken om de productomschrijving in het bovenste deel van het label op te 

nemen.  

De informatie die in het bovenste deel van het label wordt weergegeven, mag door de 

partij bepaald worden, die het label aanmaakt. Het is dus geen verplichting om in het 

bovenste deel informatie te vermelden. 

Vrije informatie 

Mensleesbare informatie 

Symbolen 

Vrije informatie 

Mensleesbare informatie 
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2.2 Mensleesbare informatie 
U moet in het middelste gedeelte van het GS1-label alle informatie uit de barcodes, 

volgens een vast format (data tags), in mensleesbare tekst weergeven. 

 

Let op! 

- De mensleesbare informatie in onderdeel 2 van het GS1-label bevat altijd een 

gegevensnaam (data tag) en de gegevensinhoud (data content). Bijvoorbeeld: data 

tag: SSCC, data content:  3871234567449326; 

- U moet de gegevensnamen (data tags) altijd in het Engels weergeven; 

- U mag lettertypes vrij gebruiken. Het advies is om een vrij gemakkelijk leesbaar 

lettertype te kiezen, zoals Times New Roman of Arial. 

2.3 Barcodes 
Het onderste deel van het GS1-label bestaat uitsluitend uit barcodes. De GS1-128-

symbooltechniek wordt gebruikt om alle informatie die op het GS1-label staat weer te 

geven in barcodes. 

Let op! 
- U mag een gegevensveld (Application Identifier) maar één keer per GS1-label 

weergeven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u niet twee keer een artikelcode op een 

GS1 Label mag plaatsen; 

- Probeer het aantal GS1-128-barcodes op het GS1-label zo beperkt mogelijk te 

houden met een maximum van 3; 

- De minimale hoogte van de barcodes is 32 mm;  

- In onderdeel drie van het GS1-label dient u minimaal de SSCC te vermelden; 

- De barcode met de SSCC moet altijd helemaal onderaan het GS1-label worden 

geplaatst; 

- Gezien de lengte van de SSCC (achttien posities), is het raadzaam deze code als 

een aparte barcode op het GS1-label te plaatsen, dit is echter niet verplicht. Indien 

u door bijvoorbeeld ruimtegebrek een ander gegevensveld naast de SSCC in de 

onderste barcode wilt plaatsen, is dit toegestaan. 

- Om de handmatige invoer van de gegevens bij eventuele scanproblemen te 

vergemakkelijken, moet u de gegevensvelden duidelijk herkenbaar maken. U doet dit 

door onder de barcodes in mensleesbaar schrift de inhoud van het gegevensveld 

weer te geven. 

- De haakjes die gebruikt worden om de Application Identifier aan te duiden, mogen 

niet vertaald worden in streepjes. Bij de meeste softwarepakketten is dit automatisch 

geregeld. Er zijn echter pakketten waarbij de keuze geboden wordt om deze haakjes 

wel of niet in streepjes te vertalen, wees hier alert op! 

 

 

 

  
Haakjes alleen in 

leesbaar schrift 

weergeven. Niet in het 

symbool. 

 

 
(00)387123450007449326
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3 Formaat  
 

GS1 heeft wereldwijd twee labelformaten gestandaardiseerd: het A5-label en het A6-label. 

3.1 A5-label 
 

Wilt u naast de SSCC ook aanvullende informatie, zoals artikelcode, hoeveelheid, 

houdbaarheidsdatum en batchnummer, weergeven, dan moet u het  het A5-label     

(148 mm x 210 mm) gebruiken (figuur 4).  

Let op! 
- De breedte van het A5-label (148 mm) staat vast, u mag niet van deze breedte 

afwijken. 

- De hoogte van het A5-label (210 mm) mag u variëren, afhankelijk van de informatie 

die u op het GS1-label wilt plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   210 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

148 mm 
 

figuur 4: A5-label 
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3.2 A6-label 
Wilt u alleen de SSCC weergeven, dan kunt u het A6-label (105 mm x 148 mm) 

gebruiken (figuur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5: A6-label met alleen de SSCC 

Let op! 
- De breedte van het A6-label (105 mm) staat vast. U mag niet van deze breedte 

afwijken; 

- De hoogte van het A6-label (148 mm) mag u wijzigen, afhankelijk van de informatie, 

die u op het label wilt plaatsen. 

Label te hoog? 
In de praktijk kan het voorkomen dat een standaard A5 of A6-label fysiek niet op een 

pallet kan worden aangebracht. Bijvoorbeeld in de situatie waarbij er slechts 1 laag 

producten op de pallet wordt geplaatst en waarbij het standaard label-formaat te hoog 

is. U kunt in dit geval de hoogte van het label inkorten. 

 

  

105 mm

1
4

8
 m

m
 (v

ariab
el)

00024

Demonstration EAN -label (A6)

(00)387123456700000024(00)387123456700000024

387123456700000024
SSCC

105 mm

1
4

8
 m

m
 (v

ariab
el)

00024

Demonstration EAN -label (A6)

(00)387123456700000024(00)387123456700000024(00)387123456700000024(00)387123456700000024

387123456700000024
SSCC

Demonstration GS1-label  
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Crossdocking 
Bij crossdocking wordt de SSCC op basis van de eindbestemming toegekend. 

U moet daarom bij een crossdock-levering naast de SSCC ook de GS1-adrescode van 

de eindbestemming (AI (413) op het A6-label weergeven (figuur 6). Daarnaast adviseren 

wij u om in het bovenste gedeelte van het label de NAW-gegevens van de 

eindbestemming te vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figuur 6: A6-label met crossdock-informatie 

 

 

  

00024

Demonstration EAN -label (A6)

( 00)387123456700000024( 00)387123456700000024

387123456700000024
SSCC

( 4 1 3 ) 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6

SHIP FOR LOC

8712345678906

<< Destination discription >>

00024

Demonstration EAN -label (A6)

( 00)387123456700000024( 00)387123456700000024( 00)387123456700000024( 00)387123456700000024

387123456700000024
SSCC

( 4 1 3 ) 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6

SHIP FOR LOC

8712345678906

<< Destination discription >>

NAW-gegevens eindbestemming 
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4 Aantal en plaats 
 

Naast de informatiebehoefte, het formaat en de lay-out zijn ook afspraken over de plaats 

en het aantal GS1-labels per verzendeenheid van belang. 

4.1 Aantal 

De GS1-standaard 
De Europese GS1-standaard zegt ten aanzien van het aantal labels dat er minimaal twee 

GS1-labels op de verzendeenheid geplaatst moeten worden. Nederland volgt de 

Europese label-standaard. 

4.2 Plaats 

De GS1-standaard 
De GS1-standaard zegt over de plaats: 

- Plaats het GS1-label minimaal 50 mm van de verticale rand, zowel links als rechts is 

toegestaan. In verband met de ergonomische aspecten bij het scannen van het label, 

wordt de sterke voorkeur gegeven aan de rechtse verticale rand; 

- Wanneer u de labels op verzendeenheden hoger dan één meter wilt plaatsen, moet 

het midden van de barcode met de SSCC zich op een hoogte tussen de 400 en 

800 mm van de onderzijde van de verzendeenheid bevinden. Het beste kunt u het 

GS1-label op 800 mm van de onderkant van de pallet plaatsen. Deze keuze is 

verstandig in verband met de ergonomische aspecten bij het scannen van het label; 

- Is de verzendeenheid lager dan één meter dan moet de afstand tot de grond 

minimaal 32 mm zijn. De afstand tot aan de (zij)rand is minimaal 19 mm. Alle andere 

symbolen op het GS1-label bevinden zich boven de SSCC. 

Voorkeur: plaats en aantal 
De markt heeft de volgende voorkeur aangesproken over de plaats en het aantal labels: 

 

Pallets 

U kunt de GS1-labels het beste op de volgende manier op een pallet bevestigen: 

1 Plaats het eerste label rechtsboven op één van de lange zijden van de pallet; 

2 Plaats het tweede label bij voorkeur rechtsboven op de rechter aanliggende zijde van 

het eerste label.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 7: de plaats van de GS1-labels op pallets en rollies 
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Rollende verzendeenheden 
U hoeft per rollende verzendeenheid (o.a. rolly, rolcontainer) maar één GS1-label te 

plaatsen. Bevestig het GS1-label op de korte zijde van de eenheid boven de draaiende 

(zwenk)wielen. Plaats bij voorkeur het label zo hoog mogelijk op de rollende 

verzendeenheid (zie figuur 10).  

4.3 Verwijderen overige labels 
 

Na productie en/of tijdens het transport tussen verschillende opslag locaties worden om 

diverse redenen labels op de verzendeenheid aangebracht. Deze zijn al dan niet voorzien 

van informatie in barcode formaat. Op de eindbestemming leidt dit tot verwarring bij de 

ontvangst medewerkers. Daarom is in Nederland de volgende sectorafspraak gemaakt: 

 

Bij aanlevering op de eindbestemming mag de verzendeenheid alleen voorzien zijn van 

de GS1-labels zoals hiervoor beschreven. Alle overige labels waarop informatie in 

barcode vorm staat moeten voor aanlevering verwijderd of afgeplakt zijn. 

4.4 Samenvatting 
 

Type Voorbeelden 
Aantal 

labels 

Plaats korte 

zijde 

Plaats lange 

zijde(n) 

Rollende 

verzendeenheid 

Rolly, dolly,   

rolcontainer 
1 1 n.v.t. 

Niet rollende 

verzendeenheid 
Pallet 2 1 1 
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5 Aanbrengen 
 

Nu moet u het GS1-label nog bevestigen op de verzendeenheid. De wijze waarop u dit 

doet, is afhankelijk van de volgende factoren: 

- het formaat van het GS1-label; 

- soort applicatie; 

- manier van printen (voorbedrukt of in-line). 

 

Daarnaast is het belangrijk om te weten of de labels handmatig, semi-automatisch of 

automatisch aangebracht moeten worden.  

Handmatig aanbrengen van labels 
Handmatig aanbrengen van GS1-labels is geschikt als er sprake is van een laag volume 

en als een precieze plaatsing van het GS1-label niet nodig is. 

Semi-automatisch aanbrengen van labels 
Semi-automatisch aanbrengen van GS1-labels is geschikt wanneer een precieze plaatsing 

van het label nodig is en waarbij nog steeds sprake is van een laag volume. 

Automatisch aanbrengen van labels 
Automatisch aanbrengen van GS1-labels is geschikt wanneer een precieze plaatsing van 

het label nodig is en waarbij sprake is van een hoog volume. 

Het semi- en automatisch aanbrengen van de labels gebeurt met een ‘applicator’. Deze 

‘applicator’ plakt, blaast of rolt het label op het aan te brengen vlak. 

Let op! 
- Voor gesealde verzendeenheden wordt geadviseerd (is geen GS1-standaard) om het 

GS1-label op de folie (seal) te plakken. Het label is anders niet of nauwelijks te 

scannen.  

- Voor niet gesealde verzendeenheden geldt dat u het GS1-label bij voorkeur op één 

verpakking (zoals een doos) plaatst. Dit voorkomt beschadiging tijdens het overzetten 

van de goederen op andere eenheden. 

- Bij een sandwich-pallet moet elke pallet binnen de ‘sandwich’ voorzien zijn van 2 

labels met dezelfde unieke SSCC. Plak de labels op één verpakking en seal, indien 

noodzakelijk, vervolgens de totale sandwich-pallet in. 
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6 Techniek 
 

Het doel van het GS1-label is om duidelijke en precieze informatie te verschaffen over 

de eenheid waarop het is bevestigd. Om de informatie over de desbetreffende eenheid 

in een barcode weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de GS1-128-symbooltechniek 

(voorheen EAN128). Dit is een techniek die naast de artikelcode ook aanvullende 

informatie (zoals SSCC, batchnummer, houdbaarheidsdatum, etc.) in een barcode kan 

weergeven. De bekende barcode (met artikelcode) die u op de consumenteneenheden 

tegenkomt, heeft deze functionaliteit niet. 

 

Het gebruik van het GS1-128-symbool (barcode) wordt in dit hoofdstuk kort beschreven. 

Een meer gedetailleerde uitleg van de GS1-128-symbooltechniek vindt u in het 

‘Handboek GS1-codesysteem’ van GS1 Nederland. 

 

U mag lettertypes vrij gebruiken. Het advies is om een vrij gemakkelijk leesbaar 

lettertype te kiezen, zoals Times New Roman of Arial. (Let op: de aanbevolen 

letterhoogte van 7 mm)  De mensleesbare informatie onder de barcodes moet altijd 

minimaal 3 mm hoog zijn.  

6.1 Het GS1-128-symbool 
De GS1-128-symbooltechniek met de daaraan verbonden Application Identifier (AI)-

standaard is een variant (subset) van Code128. Dit is een barcodetechniek die in het 

begin van de jaren ’80 werd ontwikkeld. De ‘128’ staat, net als bij het GS1-128-

symbool, voor het aantal verschillende tekens dat kan worden gegenereerd. Het GS1-

128-symbool onderscheidt zich van een Code128 door een speciaal teken (FNC1) in de 

startreeks. Door dit teken weet de scanner dat het symbool volgens de wereldwijde 

gestandaardiseerde GS1-128-symbooltechniek is opgebouwd. 

6.2 Application Identifiers 
GS1-128-symbolen zijn volgens gegevensblokken opgebouwd. Deze gegevensblokken 

worden gedefinieerd met behulp van Application Identifiers (AI’s). Deze AI’s duiden de 

betekenis aan van de informatie, het gegevensformaat en de lengte (vast of variabel) van 

het gegevensveld. (zie figuur 11) Zo kan bijvoorbeeld het eerste gegevensveld aanduiden 

om welk artikel het gaat. Het volgende gegevensblok geeft de houdbaarheidsdatum 

weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: opbouw van een GS1-128-symbool 

Gegevensstring

Gegevensblok

AI van het 

Batch/lotnummer

10 123abc

An….20

Aantal onderliggende 

eenheden

37 104

Gegevensblok

n..8

Gegevensblok

AI met de artikelcode  

van de onderliggende 

eenheden

02 08712345005511

n14

AI van de

THT-datum

(31-12-2009)

15 091231

Gegevensblok

n6

Gegevensstring

Gegevensblok

AI van het 

Batch/lotnummer

10 123abc

An….20

Gegevensblok

AI van het 

Batch/lotnummer

10 123abc

An….20

Aantal onderliggende 

eenheden

37 104

Gegevensblok

n..8

Aantal onderliggende 

eenheden

37 104

Gegevensblok

n..8

Gegevensblok

AI met de artikelcode  

van de onderliggende 

eenheden

02 08712345005511

n14

AI van de

THT-datum

(31-12-2009)

15 091231

Gegevensblok

n6

AI van de

THT-datum

(31-12-2009)

15 091231

Gegevensblok

n6
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GS1 Nederland heeft een lijst met Application Identifiers beschikbaar. Deze lijst wordt 

internationaal vastgesteld en, indien nodig, uitgebreid. De lijst met de meest gebruikte 

Application Identifiers kunt u vinden in bijlage 1.  

6.3 FNC1-teken 
In de GS1-128-symbooltechniek speelt het FNC1-teken een belangrijke rol. Het teken 

dient om een GS1-128-symbool als zodanig te identificeren, vooral om een GS1-128-

symbool te onderscheiden van een (intern) Code128-symbool. Naast het 

herkenbaarheidaspect voor het GS1-128-symbool vervult het FNC1-teken nog een zeer 

belangrijke functie. Het FNC1-teken wordt ook vaak als scheidingsteken gebruikt om het 

einde van een variabel gegevensveld (o.a. een batchnummer) aan te duiden. Hierdoor 

weet een scanner waar de informatie behorende bij een AI oftewel een gegevensveld 

eindigt en waar de volgende AI begint. Buiten een beperkt aantal vaste AI’s dienen 

andere AI’s altijd door een FNC1-teken te worden afgesloten. In bijlage 3 vindt u een 

tabel waar de Application Identifiers staan die u niet met een FNC1-teken hoeft af te 

sluiten. 

6.4 GS1-128-codesets A, B en C 
In tegenstelling tot de numerieke (alleen cijfers) symbooltechnieken waaronder EAN 8 en 

13, UPC12 en ITF14, heeft de GS1-128-symbooltechniek de mogelijkheid om zowel 

cijfers, kleine letters, hoofdletters als stuurtekens weer te geven. Hierbij wordt gebruikt 

gemaakt van drie codesets, namelijk codeset A, B en C. 

De gebruikte codeset hangt samen met de informatie die u in het GS1-128-symbool wilt 

weergeven. 

 

- Codeset A wordt gebruikt voor het weergeven van hoofdletters, cijfers en ASCII-

stuurtekens. 

- Codeset B wordt gebruikt voor het weergeven van hoofdletters, kleine letters, cijfers 

en ASCII-stuurtekens. 

- Codeset C wordt alleen gebruikt voor het weergeven van cijfers. Deze codeset maakt 

het mogelijk om twee cijfers om te zetten in een symboolteken. 

 

De symbolen in codeset C zijn korter dan in codeset A of B. Het is daarom aan te 

bevelen om zoveel mogelijk gebruik te maken van codeset C. 

6.5 De breedte en hoogte van het GS1-128-symbool 

Breedte 
De maximale breedte van een GS1-128-symbool, inclusief de lichtzones, bedraagt 165 

mm. Er mogen maximaal 48 datatekens (ASCII-tekens) in een GS1-128-symbool worden 

geplaatst. Onder ‘datatekens’ wordt verstaan: de tekens van de startreeks, de gegevens 

en eventuele FNC1-scheidingstekens. 

Hierbij worden de tekens van de startreeks, de tekens van de stopreeks en eventuele 

stuurtekens (code A, code B, code C en shift) niet meegeteld. Let op de maximale 

breedte van een GS1-label A5 formaat (148 mm). 
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Hoogte 
De hoogte van GS1-128-symbolen op een logistiek label zijn 32 mm. 

De lengte van het GS1-128-symbool dient u altijd zo beperkt mogelijk te houden. Een 

aantal praktische tips hierbij zijn: 

- Gebruik Application Identifiers met een vast gegevensveld altijd vóór die met een 

variabel gegevensveld; 

- Application Identifiers met een oneven aantal cijfers evenals met een letter of teken 

moet u altijd als laatste in het GS1-128-symbool opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Figuur 9: lay-out van een GS1-label  

 

6.6 Lichte zones 
Zowel links als rechts van het GS1-128-symbool moet u altijd een zogenaamde lichte 

zone aanhouden.  

De lichte zone heeft een tweetal functies: 

- De licht zone dient ervoor om de scanner in te stellen op de ondergrondkleur. Zorg 

er daarom voor dat er geen kaders of tekst in de lichte zones vallen. 

- Daarnaast dient de lichte zone als beveiliging tegen leesfouten. 

 

De breedte van de lichte zones is 10 x de breedte van de x-dimensie (of smalste 

streepje in de barcode) in millimeters. Bijvoorbeeld bij een 80% vergrotingsfactor is de 

lichte zone 10 x 1 mm x 80% = 8 mm. 

 

0 0 0 2 4 

387123456700000024 

CONTEN

T 08712345678906 

COUN

T 40 

BATC

H 4512XA 

Demonstration 
EAN 

- label (A5) 

BEST 

BEFORE  

(DDMMYY ) 

31 - 12 - 07 

( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 ( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 

SSC

C 

( 0 2 ) 0 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 ( 1 5 ) 0 7 1 2 3 1 ( 3 7 ) 4 0 ( 1 0 ) 4 5 1 2 X A 

<< product description >> 

Hoogte: 

Minimaal 32 mm 
Minimaal  32 mm 

Hoogte: 
Minimaal 32 mm 

Maximale breedte 
GS1-label (A5) 

148 mm 
 

! Zorg voor 
voldoende witruimte 

links en rechts! 

0 0 0 2 4 

387123456700000024 

CONTENT 

08712345678906 

COUNT 

40 
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4512XA 
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BEST BEFORE  (DDMMYY) 

31 - 12 - 12 

( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 ( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 ( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 ( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 2 4 
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( 0 2 ) 0 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 ( 1 5 ) 1
2

1

0 

2 1 2 3 1 ( 3 7 ) 4 0 ( 1 0 ) 4 5 1 2 X A 

<< product description >> 
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6.7 Vergrotingsfactor (X-dimensie) 
De vergrotingsfactor die u kiest om het symbool af te drukken, hangt af van de 

nauwkeurigheid van de printer en van de afstand waarop het symbool gelezen dient te 

worden. De vergrotingsfactor om de SSCC in weer te geven ligt tussen de 49,5% en 

94%. De grootte van de SSCC is afhankelijk van het labelformaat. Op een A5-label staat 

een SSCC met een vergrotingsfactor van 94% en op een A6-label is de 

vergrotingsfactor 49,5% (zie figuur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: voorbeeld van een SSCC (vergrotingsfactor 49,5%) 

 

Voor de GS1-128-symbolen met aanvullende informatie geldt tevens een vergrotingsfactor 

van 49,5% tot en met 94%. 

 

De meeste labelsoftwarepakketten werken niet met vergrotingsfactoren, maar met        

x-dimensies. De x-dimensie is het kleinste streepje (element) in een barcode. In 

onderstaande tabel vindt u de vergrotingsfactoren met de bijbehorende x-dimensies. 

 

Vergrotingsfactor in % Bijbehorende x-dimensie in mm 

49,5 0,495 

60 0,6 

70 0,7 

80 0,8 

90 0,9 

  

( 0 0 ) 3 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 7

  5 mm   67 mm  5 mm  

 

Totale lengte SSCC: 77 mm (vergrotingsfactor 49,5%) 
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7 Checklist 
Hieronder vindt u een checklist om te bepalen of u het GS1-label op een correcte 

manier gebruikt. 

 

1 
Heeft u de GS1-artikelcode op de juiste manier 

weergegeven in AI (01) of AI (02)? 
Paragraaf 1.1 

2 
Heeft u de juiste houdbaarheidsdatum op het GS1-

label weergeven? 

Paragraaf 1.1 

Bijlage 1 

3 
Heeft u de THT-datum of de TGT-datum op de juiste 

manier in het GS1-128-symbool weergeven? 
Bijlage 1 

4 

Heeft u de gegevensnaam (data tag) van de Application 

Identifier volgens de GS1-label standaard in het 

middelste deel van het label weergegeven? 

Paragraaf 2.2 

Bijlage 1 

5 
Heeft u de data tags in het middelste deel van het 

GS1-label in het Engels weergegeven? 

Paragraaf 2.2 

Bijlage 1 

6 
Heeft u de SSCC (AI 00) op het GS1-label 

weergegeven? 

Hoofdstuk 1 

Paragraaf 2.3 

7 
Heeft u de SSCC als onderste barcode op het GS1-

label weergeven? 
Paragraaf 2.3 

8 Is de hoogte van de barcodes minimaal 32 mm? Paragraaf 2.3 

9 
Hebben de barcodes een vergrotingsfactor van 

minimaal 49,50%? 
Paragraaf 6.7 

10 
Heeft u de haakjes rondom de AI’s vertaald in het 

GS1-128-symbool? 
Paragraaf 2.3 

11 
Hoeveel labels heeft u op de verzendeenheden 

geplakt? 
Paragraaf 4.1 

12 Op welke plaats heeft u de labels geplakt? Paragraaf 4.2 

13 
Heeft u het FNC1-teken in de startreeks van het GS1-

128-symbool geplaatst? 
Paragraaf 6.3 

14 
Heeft u een FNC1-teken na een variabel gegevensveld 

geplaatst? 
Paragraaf 6.3 

15 
Heeft u de AI (01) of AI (02) in het GS1-128 symbool 

gevuld met 14 posities? 
Bijlage 1 

16 

Heeft u de houdbaarheidsdatum in het middelste 

gedeelte van het GS1-label volgens de Nederlandse 

schrijfwijze weergegeven? 

Bijlage 1 
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8 Veelgestelde vragen 

1 Wat is een SSCC? 

De SSCC oftewel de Serial Shipping Container Code is een identificerende code die 

gebruikt wordt voor het besturen en registreren van goederenstromen tot op het 

niveau van de individuele eenheid. De belangrijkste toepassing van de SSCC is het 

coderen van verzendeenheden (zoals pallets). Elke eenheid kunt u met deze code  

wereldwijd uniek identificeren. Zo kunt u de goederen niet alleen binnen een bedrijf 

maar ook door de gehele logistieke keten volgen en herleiden. 

 

2 Hoe wordt een SSCC opgebouwd? 

De SSCC bestaat uit 5 onderdelen: 

 

 
 

1. Application Identifier 

2. Uitbreidingscode 

3. Bedrijfsnummer 

4. Volgnummer 

5. Controlecijfer 

 

In dit voorbeeld is uitgegaan van een 9-cijferig bedrijfsnummer. In de praktijk kan het 

ook voorkomen dat er een bedrijfsnummer van 7 cijfers aan uw bedrijf is toegekend. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de opbouw van SSCC en andere GS1-128-

symbolen verwijzen wij u naar het ‘Handboek GS1-codesysteem’, dat u als 

deelnemer kunt opvragen bij Customer Support van GS1 Nederland. 

 

3 Hoe kom ik aan een bedrijfsnummer om een SSCC te genereren? 

U moet lid zijn/worden van GS1 Nederland. U ontvangt vervolgens van GS1 

Nederland een bedrijfsnummer waarmee u naast artikelcodes en adrescodes ook 

SSCC’s kunt aanmaken. 

 

Daarnaast geeft GS1 Nederland blokken met SSCC’s uit aan bedrijven. Bedrijven 

zoals logistieke dienstverleners en transporteurs schaffen normaliter deze blokken 

aan. Deze partijen zetten geen producten op de markt en hoeven in principe dan 

ook niet over een bedrijfsnummer te beschikken. Met een blok SSCC’s beschikt u 

over een range aan volgnummers waarmee u verzendeenheden kunt coderen. 
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Weet u niet of u lid bent van GS1 Nederland of wilt u meer informatie over de 

blokken met SSCC’s, bel de Customer Support op 020-511 38 88. 

 

4 Ons bedrijf gebruikt al Code128. Kunnen wij deze symbooltechniek gebruiken voor 

het aanmaken van bijvoorbeeld SSCC’s? 

Nee, Code128 is niet compatible met het GS1-128-symbool. De symbolen, waaronder 

de SSCC, moeten volgens de standaard afspraken van de GS1-128-symbooltechniek 

worden weergegeven om ze wereldwijd uniek te kunnen identificeren. 

 

5 Kunnen we ons eigen interne palletnummer gebruiken als SSCC? 

Het is mogelijk uw interne palletnummer onderdeel uit te laten maken van de SSCC: 

uw interne nummer gebruikt u dan in het volgnummer (zie vraag 2). 

 

6 Wanneer vervalt de SSCC? 

De SSCC vervalt op het moment dat de verzendeenheid wordt ontbonden. Onder 

ontbinden wordt verstaan: het af- en/of bijstapelen van de verzendeenheid, waarbij 

de samenstelling van de verzendeenheid verandert. 

 

7 Wanneer kan ik een toegekende SSCC opnieuw gebruiken? 

Een SSCC mag minimaal één jaar nadat de code is vervallen opnieuw worden 

gebruikt. 

 

8 Hoe kan ik met één bedrijfsnummer voor meerdere vestigingen (zoals een  

fabriek of een distributiecentrum) SSCC’s genereren? 

U kunt de uitbreidingscode (zie vraag 2) met de waarde 0 t/m 9 gebruiken om 

verschillende fabrieken, distributiecentra of andere locaties aan te duiden. 

 

9 Mag een logistiek dienstverlener zijn eigen SSCC’s gebruiken voor pallets die hij 

namens een leverancier aan een retailer levert?  

Ja, retailers willen de pallets inslaan op basis van de wereldwijde unieke SSCC. 

Leveranciersherkenning binnen de SSCC is niet relevant.  

 

10 Hoe moet ik sandwich-pallets labelen voor DC-leveringen? 

De Nederlandse retailers willen bij DC-leveringen iedere geleverde verzendeenheid 

met behulp van een unieke SSCC in- en opslaan. Bij een sandwich-pallet betekent 

dit dat elke pallet minimaal 2 labels met één unieke SSCC moet hebben (tenzij 

bilateraal anders is afgesproken). 

 

11 Hoe moet ik heterogene pallets labelen voor DC-leveringen? 

Door de verschillende producten en/of productspecificaties op de pallet, hoeft u 

alleen een unieke SSCC op het label te vermelden (uitzondering zijn crossdock-

leveringen). De inhoud van de pallet moet u via het GS1-verzendbericht aan uw 

handelspartner kenbaar maken.  

 

12 Mag ik ook een A6-label gebruiken om aanvullende informatie (GS1-artikelcode, 

aantal, THT-datum, etc.) over de pallet te vermelden?  

Nee, hiermee is het niet mogelijk om aan de verschillende eisen van het logistieke 

label te voldoen. 

 

13 Waar kan ik mijn GS1-labels voor controle naar opsturen? 

U kunt uw GS1-labels opsturen naar: GS1 Nederland, Customer Support, Postbus 

247, 1180 AE Amstelveen. Wij verzoeken u om ook uw e-mailadres te vermelden, dit 

in verband met de terugkoppeling van de resultaten. 
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Bijlage 1: gegevensvelden 
 

AI (00): Serial Shipping Container Code (SSCC)  

 

De AI (00) kunt u gebruiken om logistieke verzendeenheden (pallet, rolly, dolly, etc.) van 

een wereldwijde unieke code te voorzien. Dit is belangrijk om elk eenheid individueel in 

de keten te kunnen tracken en tracen. De SSCC bevat standaard 18 cijfers. 

 

AI (01): GS1-artikelcode 

 

AI (01) kunt u gebruiken om een eenheid/product met een vaste inhoud te coderen. Een 

eenheid/product kan een consumenteneenheid zijn, een omverpakking met een vaste 

inhoud of zelfs een pallet met telkens dezelfde inhoud. 

 

Let op! 

De GS1-artikelcode moet in een GS1-128-symbool altijd 14 cijfers bevatten! Dit is een 

aandachtspunt omdat uw handelspartner doorgaans met EAN 8 of 13 codes bestelt. Bij 

het genereren van een GS1-128-symbool moet u voor de GS1-artikelcode een 

voorloopnul plaatsen. Bijvoorbeeld: (01)08712345678302. 

 

AI (02): GS1-artikelcode onderliggende verpakkingslaag 

& AI (37) hoeveelheid 

 

De combinatie AI (02) en AI (37) kunt u gebruiken om op een verpakking informatie weer 

te geven over de artikelcode van het artikel dat in de verpakking zit. Bijvoorbeeld: de 

GS1-artikelcode met het aantal (om)dozen die op een pallet staan. 

 

Let op! 

De GS1-artikelcode moet in een GS1-128-symbool altijd 14 cijfers bevatten! Dit is een 

aandachtspunt omdat uw handelspartner doorgaans met 8 of 13 cijfeirge artikelcodes 

bestelt. Bij het genereren van een GS1-128-symbool moet u voor de GS1-artikelcode 

een voorloopnul plaatsen. Bijvoorbeeld: (02)08712345678906.  

 

AI (37 – hoeveelheid) mag maximaal 8 cijfers bevatten, indien u slechts een paar posities 

nodig heeft, hoeft u niet alle posities te vullen. Door middel van een stopteken (FNC1-

teken) in de software wordt het gegevensveld in het GS1-128 symbool automatisch 

afgesloten. 

 

AI (10): Batch- of lotnummer  

 

De AI (10) kunt u gebruiken om specifieke kenmerken over het productieproces van het 

product mee te geven. Bijvoorbeeld: productienummers, productieperiode, shiftnummer 

kunnen tezamen of afzonderlijk het batch/lotnummer vormen.   
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Het batch/lotnummer is een variabel alfanumeriek gegevensveld van maximaal 20 

posities. U mag dus zelf het aantal posities bepalen met een maximum van 20. 

Daarnaast mag het batch/lotnummer cijfers en/of letters bevatten.  

 

AI (15): THT (Teminste-Houdbaar-Tot) -datum of 

AI (17): TGT (Te-Gebruiken-Tot) -datum 

 

AI (15): de THT-datum geeft de uiterste verkoopdatum van het product aan. Het is een 

aanduiding voor kwaliteit. 

 

AI (17): TGT-datum geeft de uiterste datum voor consumptie of gebruik van het product 

aan. Het is een aanduiding voor veilig gebruik. 

 

De houdbaarheidsdatum wordt in een GS1-128-symbool standaard in 6 cijfers 

weergegeven.  

 

Keuze: 

Fabrikanten die zeer bederfelijke producten zoals vers vlees, vis, kip, voorgesneden 

groenten en koelverse maaltijden produceren, moeten AI (17) gebruiken. Overige 

fabrikanten moeten AI (15) op het GS1-label weergeven. 

 

Weergave in barcode (voorbeeld): 

De datum (01-12-2011) moet als volgt in een GS1-128-symbool worden weergeven: 

111201 (JJMMDD). 

 

Voor producten die geen dagaanduiding binnen de houdbaarheidsdatum hebben 

(bijvoorbeeld mei 2015) is de volgende brancheafspraak gemaakt: 

 

Op het GS1-label en in het GS1-verzendbericht heeft de dag in de houdbaarheidsdatum 

bij voorkeur een geldige waarde. De laatste dag van de maand moet dan worden 

vermeld.   

 

Het is echter toegestaan om geen geldige dagwaarde (dus waarde 00) op het label en 

in het verzendbericht te vermelden. Voorwaarde is wel dat de houd- baarheid datum op 

het GS1-label en in het GS1-verzendbericht hetzelfde is.  

 

Het is dus niet meer toegestaan om op het label een 00-dagwaarde en in het 

verzendbericht een geldige dagwaarde van hetzelfde product (bijvoorbeeld de 31
e
 van de 

maand) te vermelden. De datum moet altijd gelijk zijn.  

 

AI (413): GS1-adrescode van de eindbestemming  

 

AI (413) kunt u gebruiken wanneer de eindbestemming van de verzendeenheid reeds 

bekend is op het moment dat het GS1-label wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld bij 

crossdock-leveringen. Met AI (413) wordt de GS1-adrescode van het uiteindelijke 

afleveradres (bijvoorbeeld winkel) weergegeven. 

De GS1-adrescode wordt in een GS1-128-symbool standaard in 13 cijfers weergegeven. 
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AI (310x): nettogewicht in kilogrammen  

 

AI (310X) kunt u op het GS1-label weergeven indien het nettogewicht van de 

verzendeenheid moet worden geregistreerd. Met X geeft u de decimalen achter de 

komma aan. Bijvoorbeeld AI (3100)000035 = 35 kilogram of AI (3103)000035 = 0,035 

kilogram. Het nettogewicht mag maximaal 6 cijfers bevatten.  
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Bijlage 2: info - verzendeenheden 
 

Standaard verzendeenheid (homogeen) 

Eén artikel/product met altijd dezelfde hoeveelheid. 

 

Optie 1: 

Minimaal: AI (00) 

Aanvullend: AI (01) of AI (02)/(37) 

Indien van toepassing op het product: AI (15) of AI (17), AI 

(10) 

 

Optie 2: 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 

 

 

Niet standaard verzendeenheid (homogeen)  
Eén artikel/product, het aantal hoeveelheden is variabel. 

 

Optie 1: 

Minimaal: AI (00) 

Aanvullend AI (02)/(37) 

Indien van toepassing op het product: AI (15) of AI (17), AI 

(10) 

 

Optie 2: 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 

 

 

Heterogene verzendeenheid (bont, mix) 

Verschillende artikelen/producten. 

 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 

 

Let op! 

Stem met u handelspartner af of u deze variant met GS1-label 

mag leveren. 

 

 

Sandwich verzendeenheid (homogeen) 

Elke verzendeenheid bestaat uit één artikel/product. 

 

Optie 1: (per verzendeenheid) 

Minimaal: AI (00) 

Aanvullend: AI (01) of AI (02)/(37) 

Indien van toepassing op het product: AI (15) of AI (17), AI 

(10) 

 

Optie 2: (per verzendeenheid) 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 
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Sandwich verzendeenheid (homogeen met tussenpallets) 
De drie eenheden (pallets) worden als een verzendeenheid 

gezien. De totale verzendeenheid moet zijn ingesealed. 

 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 

 

Let op! 

Deze variant is bij DC-leveringen aan retailers niet toegestaan. 

Elke pallet moet bij DC-leveringen namelijk van een unieke 

SSCC zijn voorzien.  

 

Stem met uw handelspartner af of deze variant bij 

crossdocking of RZ/directe filiaal-leveringen wel is toegestaan. 

 

 

Sandwich verzendeenheid (heterogeen met tussenpallets) 

De twee eenheden (pallets) worden als een verzendeenheid 

gezien. De totale verzendeenheid moet zijn ingesealed. 

 

Enkel de AI (00), mits in combinatie met het GS1-

verzendbericht. 

 

Let op! 

Deze variant is bij DC-leveringen aan retailers niet toegestaan. 

Elke pallet moet bij DC-leveringen namelijk van een unieke 

SSCC zijn voorzien.  

 

Stem met uw handelspartner af of deze variant bij 

crossdocking of RZ/directe filiaal-leveringen wel is toegestaan. 
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Bijlage 3: vaste gegevensvelden 
 

 

Eerste 2 cijfers van de AI 
Totale lengte van de gegevens, 

inclusief AI 

00 20 

01 16 

02 16 

03 16 

04 18 

11 8 

12 8 

13 8 

14 8 

15 8 

16 8 

17 8 

18 8 

19 8 

20 4 

31 10 

32 10 

33 10 

34 10 

35 10 

36 10 

41 16 
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Versiebeheer en contactinformatie 
 

Datum Versie Gewijzigd door Wijzigingen 

December 

2011 
1 P. Geerdink/S. Pielaat Eerste publicatie.  

5 september 

2012 
1.1 P. Geerdink/G. Sobrino 

Nieuwe regels voor producten 

zonder dagaanduiding  binnen de 

houdbaarheidsdatum; regels voor 

het toepassing van meerdere 

houdbaarheidsdata in een 

verzendeenheid; cosmetische 

updates.  

24 januari 

2013 
1.2 R. Oosterhof 

Beschrijving voorkeurplaatsing 

oudste houdbaarheidsdatum 

boven op verzendeenheid. 

1 oktober 

2013 
1.3 S. Pielaat/P.Geerdink 

Aanscherping regels meerdere 

batchnummers en TGT/THT op 

GS1-label.   

 

 

De tekst uit deze publicatie mag zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd op 

voorwaarde dat de bron wordt vermeld. 

 

Hoewel alle zorg is betracht om te garanderen dat de inhoud van dit document juist is, 

kan GS1 Nederland niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of ontbrekende 

gegevens in deze publicatie. Neem bij vragen over de inhoud van deze publicatie 

contact op met de Customer Support van GS1 Nederland. Deze is bereikbaar via 

telefoonnummer 020 511 38 88 of door een e-mail te sturen aan info@gs1.nl. 

 

 

mailto:info@gs1.nl
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