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CODERINGSDETAILS EU-TPD1 

Informatie voor de handel 
 
 
De verplichtingen voor de codering van producten onder de EU-TPD richtlijn zijn van toepassing op tabaksproducten die in 
de EU op de markt worden gebracht en op tabaksproducten die in de EU worden geproduceerd, waaronder ook de 
tabaksproducten die zijn bestemd voor export buiten de EU.  
 
Dit document bevat informatie voor de betrokken handelsactoren over de productcodering die is aangenomen door de DCTA-
leden2 in het kader van de EU-TPD voor wat betreft de structuur van de code en de gegevensdrager voor algemene 
verpakkingsniveaus. Dit geeft inzicht in welke code ze moeten ‘scannen’ en registreren alsook de soort controles die ze in 
hun lokale traceringssysteem kunnen integreren. 
 
 

 

1. Unieke identificatiecode op eenheidsniveau (UI) (verpakking, buidel, 
blik, staande pakken, enz.) 

 
 

 
Structuur van de code:  
De structuur van de code wordt opgelegd door de uitvoeringshandelingen (IA) van de EU-TPD3 en wordt gegenereerd door 
ID-uitgevers die worden toegewezen in hun respectievelijke land (standaard het land van productie of, bij afwijking hiervan, 
het land van bestemming). 
 
De structuur van de unieke identificatiecode op eenheidsniveau (UI) die hieronder wordt beschreven is gebaseerd op de 
normen voorzien in de EU-TPD IA.  
 

Referentie 
TPD IA-
artikel 

Gegevenselement 
Lengte 
[aantal 
tekens] 

Voorbeeld Opmerking 

8.1 a ID van ID-uitgever 3. ‘RIT’ Gegevensdrager en door mens leesbaar 

8.1 b Serienummer Variabel ‘qW135tr8b’ Gegevensdrager en door mens leesbaar 

8.1 c Productcode (bedrijfsinfo) Variabel ‘x52Ab7’ Alleen gegevensdrager 

8.1 d Tijdstempel4 8. ‘19052111’ Alleen gegevensdrager 

 
Voorbeeld code: 

 Gegevensdrager:   ‘RITqW135tr8bx52Ab719052111’ 

 Door mensen leesbaar:  ‘RITqW135tr8b’ 
 
Aspect en plaatsing code: 
Gegevensdrager is Dotcode of 2D Datamatrix en wordt geplaatst onderaan het pakje sigaretten (zie onderstaande afbeelding) 
en op verschillende plaatsen voor overige tabaksproducten (OTP), zoals buidels, blikken, staande pakken, enz. 
 

 
 
 
Voorbeelden: 

                                                           
1  Richtlijn 2014/40/EU of de Tabaksproductenrichtlijn (TPD). 
2  DCTA verwijst naar de Digital Codering and Tracking Association. De leden van de DCTA (www.dcta-global.com) zijn: British American 

Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) en Philip Morris International (PMI). 
3  Met name Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 van de Commissie inzake technische normen voor de installatie en uitvoering van 

een traceringssysteem voor tabaksproducten. 
4  Onder de TPD mag de tijdstempel alleen door mensen leesbaar zijn, hoewel ieder TPD-bericht dit vereist binnen het UI-bericht dat 

moet worden verzonden, upUI(L).  De DCTA-producenten zullen deze daarom opnemen in de code die leesbaar is voor machines 
om extra complicaties voor de handel te vermijden. 
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    [EU-TPD UI-gegevensdrager DotCode of 2D Datamatrix] 
    [EU-TPD UI-door mensen leesbaar] 
    [Vereisten markt en/of producenten] 
 
Codeverwerkingscapaciteit: 
De UI op eenheidsniveau bevat specifieke bedrijfsgegevens (zoals product- en productiegegevens) die in gecomprimeerde 
vorm worden geïntegreerd door de ID-uitgever die de code heeft gegenereerd (derde gegevenselement van de code). 
 
De handelsactoren die het product buiten ieder gescand UI op eenheidsniveau om willen identificeren, moeten in hun eigen 
scansysteemlogica het specifieke decoderingsalgoritme van de ID-uitgever kunnen integreren met behulp van de set ‘offline 
platte bestanden’ die door de ID-uitgevers worden verstrekt conform artikel 20 van de EU-TPD IA. 
 
De handelsactoren die deze logica niet willen implementeren kunnen ook dubbel scannen, op basis van de eerste scan van 
de bestaande EAN/GTIN-8/13 (beschikbaar op iedere verkoopbare eenheid in de vorm van een lineaire streepjescode) om 
het product te identificeren en vervolgens de UI op eenheidsniveau die moet worden geregistreerd en verzonden. 
 
 

 

2. UI’s op geaggregeerd niveau (buitenverpakking, doos, bundel)  
  

 
Structuur van de code:  
Producenten die lid zijn van de DCTA genereren zelf de vereiste geaggregeerde UI conform ISO 15495-4, die wordt 
aangebracht op iedere buitenverpakking, volledig in de formaten voor gegevensdragers en leesbaar voor mensen. 
 
De codestructuur is een GS1-SGTIN (seriële GTIN), inclusief speciale tekens (d.w.z. <FNC1>) en applicatie identificatie (AI) 
zoals voorgeschreven in de norm en, naar inzicht van de producent, aanvullende gegevenselementen conform GS1. 
 

Gegevenselement Lengte 
[aantal 
tekens] 

Voorbeeld Opmerking 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 

AI 01 2. ‘01’ AI gebruikt als GTIN-voorvoegsel 

GTIN-14 14. ‘04023500715224’ Buitenste GS1 GTIN 
GTIN-14 of EAN-13 met 
voorvoegsel ‘0’ 

AI 21 2. ‘21’ AI gebruikt als SN-voorvoegsel 

Serienummer Variabel 
(20 max) 

‘KVVJB497KL07’ Serienummer van 82 tekenset van 
GS1 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 als de 
AI 21 minder dan 20 tekens heeft 

AI 240 3. ‘240’ AI gebruikt als voorvoegsel 
productcode 

Productcode Variabel 
(30 max) 

‘PRD45678’, ‘FA060408.14’, 
‘ManufProduct12’, enz. 

Productcode als gedefinieerd door 
de fabrikant 

Optioneel voorbeeld: 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 als 
verdere AI’s zijn opgenomen en de 
(240) minder dan 30 tekens heeft 

AI 10 2. ‘10’ AI gebruikt als voorvoegsel 
productiepartij 
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Productiepartij Variabel 
(20 max) 

‘21ABCDEFG’ Productiepartij als gedefinieerd door 
de fabrikant 

 
 
Codelengte per producent: 
 
Huidige status,5 afhankelijk van toekomstige wijzigingen door iedere producent. 

Gegevenselement BAT 
 [aantal tekens] 

ITG 
[aantal tekens] 

JTI 
[aantal tekens] 

PMI 
[aantal tekens] 

AI 01 2. 2. 2. 2. 

GTIN-14 14. 14. 14. 14. 

AI 21 2. 2. 2. 2. 

Serienummer 19. 17. 12. 12. 

AI 240 3. 3. 3. 3. 

Productcode 8. 8. 8. 11. 

 
Optioneel: 

AI 10 2. 2. 2. 2. 

Productiepartij Variabel Variabel Variabel 9. 

 
Voorbeeld code: 

 Gegevensdrager:   ‘<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678’ 

 Door mensen leesbaar:  ‘(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678’ 
 
Aspect en plaatsing code: 
Gegevensdrager is 2D Datamatrix, geplaatst op het eindvlak van de buitenverpakking, of op een etiket of direct op de 
verpakking. 
 
De EU-TPD-gegevensdrager die door de handelsactoren moet worden gebruikt wordt gemarkeerd met ‘TTT’ boven of naast 
de gegevensdrager, als specifieke vermelding dat de geaggregeerde inhoud is geregistreerd door de samensteller van de 
geaggregeerde eenheid (producent of vorige handelsactor).   
 
 

 
Voorbeeld: 

 
 
Codeverwerkingscapaciteit: 
De geaggregeerde UI op buitenverpakkingsniveau is een pure GS1 SGTIN conform ISO 15495-4, waardoor handelsactoren 

het product kunnen identificeren buiten de gescande UI door gebruik van: 

 of het deel <GTIN-14> (met voorvoegsel AI ‘01’), 

 of het deel <Productcode producent> (met voorvoegsel AI ‘240’) met een diepere granulariteit van het product,  

 of beide delen. 

De te verzenden code: 

                                                           
5  Zoals besloten in juli 2018. 
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Alhoewel het geaccepteerde formaat van de geaggregeerde UI, naast de verplichte SGTIN-delen ‘(01)..(21)..’, meer informatie 
kan bevatten met als voorvoegsels de relevante GS1 AI’s (bijv.: (240).. of (10)..), is het niet duidelijk welke UI-delen moeten 
worden verzonden naar de EU-TPD-gegevensopslag (de volledig vermelde code of alleen (01)..(21)..).  
 
Het wordt daarom sterk aangeraden het lokale traceringssysteem volledig in te stellen op GS1-regels bij opname en opslag 
van de UI. 
 

 

3. Unieke ID op geaggregeerd niveau (hoofdverpakking)  
 

 
 
Structuur van de code:  
Producenten die lid zijn van de DCTA genereren zelf de vereiste geaggregeerde UI conform ISO 15495-4, die wordt 
aangebracht op iedere hoofdverpakking, volledig in de formaten voor gegevensdragers en leesbaar voor mensen. 
 
De codestructuur is een GS1-SGTIN (seriële GTIN), inclusief speciale tekens (d.w.z. <FNC1>) en applicatie identificatie (AI) 
zoals voorgeschreven in de norm en, naar inzicht van de producent, aanvullende gegevenselementen conform GS1. 
 

Gegevenselement Lengte 
[tekens] 

Voorbeeld Opmerking 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 

AI 01 2. ‘01’ AI gebruikt als GTIN-voorvoegsel 

GTIN-14 14. ‘05410706718553’ Hoofdverpakking GS1 GTIN 
GTIN-14 of EAN-13 met 
voorvoegsel ‘0’ 

AI 21 2. ‘21’ AI gebruikt als SN-voorvoegsel 

Serienummer Variabel 
(20 max) 

‘041703200737144901’ Serienummer van 82 tekenset van 
GS1 

Optioneel: voorbeeld (kan extra tekens bevatten conform de GS1-regels) 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 als de 
(21) minder dan 20 tekens heeft 

AI 240 3. ‘240’ AI gebruikt als voorvoegsel 
productcode 

Productcode Variabel 
(30 max) 

‘PRD45678’, ‘FA060408.14’, 
‘ManufProduct12’, enz. 

Productcode als gedefinieerd door 
de fabrikant 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 als 
verdere AI’s zijn opgenomen en de 
(240) minder dan 30 tekens heeft 

AI 10 2. ‘10’ AI gebruikt als voorvoegsel 
productiepartij 

Productiepartij Variabel 
(20 max) 

‘21ABCDEFG’ Productiepartij als gedefinieerd door 
de fabrikant 
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Codelengte per producent: 
 
Huidige status,6 afhankelijk van toekomstige wijzigingen door iedere producent. 

Gegevenselement BAT 
 [aantal tekens] 

ITG 
[aantal tekens] 

JTI 
[aantal tekens] 

PMI 
[aantal tekens] 

AI 01 2. 2. 2. 2. 

GTIN-14 14. 14. 14. 14. 

AI 21 2. 2. 2. 2. 

Serienummer 19. 16. 7. 18. 

Optioneel: 

AI 240 3. 3. 3. 3. 

Productcode 8. 8. N.v.t. 11. 

AI 10 2. 2. 2. 2. 

Productiepartij Variabel Variabel 8. 9. 

 
 
Voorbeeld code: 

 Gegevensdrager:   ‘<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678’ 

 Door mensen leesbaar:  ‘(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
    (240) PRD45678’ 
 
 

Aspect en plaatsing code: 
Gegevensdrager is 2D Datamatrix, geïntegreerd op de bestaande verpakking, aangebracht op een of twee zijden van de 
hoofdverpakkingen. 
Sommige producenten brengen naast de 2D Datamatrix de equivalente code aan in lineaire streepjescodes (GTIN-128). 
 
De EU-TPD-gegevensdrager die door de handelsactoren moet worden gebruikt wordt gemarkeerd met ‘TTT’ boven of naast 
de gegevensdrager, als specifieke vermelding dat de geaggregeerde inhoud is geregistreerd door de samensteller van de 
geaggregeerde eenheid (producent of vorige handelsactor).  
 

 
Voorbeeld: 

  
 

Codeverwerkingscapaciteit: 
De geaggregeerde UI op hoofdverpakkingsniveau is een pure GS1 SGTIN conform ISO 15495-4, waardoor handelsactoren 

het product kunnen identificeren buiten de gescande UI, door gebruik van: 

 of het deel <GTIN-14> (met voorvoegsel AI ‘01’), 

 of het deel <Productcode producent> (met voorvoegsel AI ‘240’) met een diepere granulariteit van het product, 

indien beschikbaar  

 of beide delen. 

 

De te verzenden code: 

                                                           
6  Zoals besloten in juli 2018. 
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Alhoewel het geaccepteerde formaat van de geaggregeerde UI naast de verplichte SGTIN-delen ‘(01)..(21)..’ meer informatie 
kan bevatten met als voorvoegsels de relevante GS1 AI’s (bijv.: (240).. of (10)..), is het niet duidelijk welke UI-delen moeten 
worden verzonden naar de EU-TPD-gegevensopslag (de volledig vermelde code of alleen (01)..(21)..).  
 
Het wordt daarom sterk aangeraden het lokale traceringssysteem volledig in te stellen op GS1-regels bij opname en opslag 
van de UI. 
 

 

 
4. Unieke ID op geaggregeerd niveau (pallet, gemengde verpakking, 

logistieke eenheid, enz.)  
  

 

 
Structuur van de code:  
Producenten die lid zijn van de DCTA genereren zelf de vereiste geaggregeerde UI conform ISO 15495-1, die wordt 
aangebracht op iedere pallet, gemengde verpakking en/of logistieke eenheden die passen in het EU-TPD-bereik, volledig in 
de formaten voor gegevensdragers en leesbaar voor mensen. 
 
De codestructuur is een GS1-SSCC (Serial Shipping Container Code), inclusief speciale tekens (d.w.z. <FNC1>) en applicatie 
identificatie (AI) zoals voorgeschreven in de norm en, naar inzicht van de producenten, mogelijk aanvullende 
gegevenselementen conform GS1. 
 

Gegevenselement Lengte 
[tekens] 

Voorbeeld Opmerking 

<FNC1> N.v.t. N.v.t. Speciaal teken conform GS1 

AI 00 2. ‘00’ AI gebruikt als SSCC-voorvoegsel 

SSCC 18. ‘034023500070013765’ Pallet of logistieke eenheid GS1 
SSCC 

Optioneel: 

AI 10 2. ‘10’ AI gebruikt als voorvoegsel 
productiepartij 

Productiepartij Variabel 
(20 max) 

‘21ABCDEFG’ Productiepartij als gedefinieerd door 
de fabrikant 

 
Voorbeeld code: 

 Gegevensdrager:   ‘<FNC1>00034023500070013765’ 

 Door mensen leesbaar:  ‘(00) 0 34023500 07001376 5’ 

 De te verzenden code:   00034023500070013765 
 
Aspect en plaatsing code: 
De gegevensdrager is een lineaire streepjescode, geïntegreerd op het bestaande palletetiket aangebracht op een zijde van 
de pallet. Voor producenten die een aggregatie bieden voor de volledige levering, kan de lineaire streepjescode ook op het 
afleveringsbewijs worden vermeld. Producenten kunnen daarnaast ook aanvullend elektronisch toegang bieden tot 
inhoudsvermeldingen. 
 
Dit kan een 2D Datamatrix zijn voor gemengde verpakkingen of kleinere logistieke eenheden. 
 
De EU-TPD-gegevensdrager die door de handelsactoren moet worden gebruikt wordt gemarkeerd met ‘TTT’ boven of naast 
de gegevensdrager, als specifieke vermelding dat de geaggregeerde inhoud is geregistreerd door de samensteller van de 
geaggregeerde eenheid (producent of vorige handelsactor).  
 

 
Dit aggregatieniveau (pallet, gemengde verpakkingen of kleinere logistieke eenheid) kan afhankelijk van wijzigingen in de 

distributie variëren. 
DCTA-producenten gaan hier verschillend mee om en niet iedereen garandeert de aanwezigheid van ‘TTT’ (als 

bevestiging van de registratie van de aggregatie-inhoud), die zo nodig kan worden gedelegeerd naar de relevante 
handelsactoren. 

 
De onderstaande voorbeelden geven enkele mogelijkheden aan, maar de oplossing van iedere DCTA-producent kan 

variëren. 
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[Voorbeeld van: SSCC op een pallet]                                 of        [Voorbeeld van: SSCC op een 
afleveringsbewijs                    
Voorbeeld: 

 
 

 
 


