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Inleiding 

In dit stappenplan krijg je uitleg over wat er nodig is om het invoeren en publiceren van artikeldata via de 

GS1 datapool goed te kunnen doen.  

Wat is de GS1 datapool?                                                                                                                  

De GS1 datapool is een centraal systeem om digitaal productinformatie en productfoto’s te delen. Retailers, 

groothandels en leveranciers hebben afspraken gemaakt over welke data op welke manier wordt gedeeld. Dit 

staat in het Benelux datamodel. Alle partijen kunnen op basis van dit datamodel data op dezelfde manier 

vastleggen, interpreteren en gebruiken. De GS1 datapool heet in Nederland GS1 Data Source en in België My 

Product Manager. Ze gebruiken allebei het wereldwijde Global Data Synchronisation Network (GDSN) waarbij  

meer dan 45.000 bedrijven zijn aangesloten.  

Hoe werkt het?                                                                                                                        

Leveranciers leveren via de GS1 datapool (neutrale) artikeldata aan (o.a.artikelcode, productnaam, 

afmetingen, gewicht). Ook leggen leveranciers commerciële data (o.a.  productomschrijving) vast en 

informatie voor wetgeving (o.a. gevaarlijke stoffen en milieuheffingen) en delen ze digital assets zoals . 

Leveranciers geven zelf aan wie over hun productdata mogen beschikken. Hun afnemers kunnen de data dan 

opvragen en inlezen in hun systemen. Bekijk de korte animatie over de GS1 datapool. 

1  Stap 1: Bereid je goed voor  

Voordat je gaat starten met het delen van data via de GS1 datapool is het belangrijk dat je dit goed 

voorbereid. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen: 

■ Stel een business case op: waarvoor ga de GS1 datapool gebruiken en wat is de toegevoegde 
waarde? 

■ Richt een projectorganisatie in en bepaal hoe je het project gaat aanpakken. 

■ Breng de huidige en gewenste situatie in kaart. Kijk daarbij naar hoe processen lopen die te 

maken hebben met productdata, welke systemen je hebt en nodig zult hebben en je  

doelstellingen. 

Tip:                      

Lees dit stappenplan vooraf goed door. Het geeft adviezen over de bovenstaande onderwerpen. Bekijk ook de 

veelgestelde vragen. 

2  Stap 2: Bepaal de juiste productcategorie  

Voordat je data kunt delen via de GS1 datapool, deel je eerst je producten in categorieën in met de Global 

Product Classification (GPC) methode. De categorie bepaalt namelijk welke commerciële data je in moet 

vullen voor producten. Retailers gebruiken dit systeem ook om producten op dezelfde manier in categorieën 

in te kunnen delen.    

Voor een toelichting op het GPC-systeem bekijk je het document ‘GPC in een notendop’.  
 

Hieronder staat een overzicht van de GPC productcategorieën voor diervoeding en dierbenodigdheden. In 

bijlage vind hiervan een uitgebreide beschrijving.  

GPC code  Naam  GPC code  Naam 

10007768 Aquarium/vivarium 10000652 Training/controle hulpmiddelen/toebehoren (elektrisch) 

10000572 Bodembedekking  10000640 Training/controle hulpmiddelen/toebehoren (niet-elektrisch) 

10000523 Dranken (beperkt houdbaar) 10008037 Traktaties (aanvullende eetbare producten - beperkt houdbaar) 

10000506 Dranken (diepvries) 10008036 Traktaties (aanvullende eetbare producten - diepvries) 

10000524 Dranken (houdbaar) 10008038 Traktaties (aanvullende eetbare producten - houdbaar) 

10000662 Huisvesting/verblijfplaats  10008288 Vervoermiddelen  

10000516 Hulpmiddelen/toebehoren voor aquaria 10000508 Verzorging – hulpmiddelen 

10006843 Hulpmiddelen/toebehoren voor terraria 10000654 Verzorging/Voedingsmiddelen – assortimenten 

10000510 Hygiëne/gezondheidsbescherming  10000521 Voedingsmiddelen (beperkt houdbaar) 

10000643 Kleding  10000507 Voedingsmiddelen (diepvries) 

https://www.gs1.nl/data-services/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/aan-de-slag/starten-met-data-invoeren/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/aan-de-slag/tuin-dier-veelgestelde-vragen-leveranciers/
https://www.gs1.nl/media/jgijtyox/so_gpc_gpcineennotendop.pdf
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10008290 Lijnen/halsbanden/harnassen (niet-

elektrisch) 

10000522 Voedingsmiddelen (houdbaar) 

10008287 Manden/benches/kussens  10000663 Voedingsmiddelen/dranken – assortimenten 

10000515 Parasietbehandeling  10000513 Voedingssupplementen  

10000661 Speelgoed (elektrisch) 10000658 Voedingssupplementen - assortimenten 

10000641 Speelgoed (niet–elektrisch) 10000660 Voer- en drinkbakken  

10000736 Toebehoren - overig 10000657 Welzijn/Hygiëne – assortimenten 

  10000738 Welzijn/Hygiëne – overig 

 
Tip:                       

Wil je meer weten over Global Product Classification? Bezoek onze website. Kun je de juiste categorie voor 
jouw producten niet vinden? Neem dan contact met ons op via accounts@gs1.nl. 

3  Stap 3: Meet je producten op 

Van alle artikelen leg je de afmetingen vast in de GS1 datapool. Om dat goed en consequent te doen zijn er 
internationale meetregels. Op onze website lees je hoe je deze meetregels kunt toepassen. 
 
Let op: In de tuin- en diersector hanteren wij afmetingen voor ‘IN’ en ‘UIT’ verpakkingen.  
 

 Beschrijving Opmerking 

IN Afmetingen van de consumentenverpakking. In de 

verpakking zit de fysieke consumenteneenheid. 

Verplicht. Voor de hoogte, diepte en breedte moet dezelfde 

meeteenheid worden gebruikt. Bijvoorbeeld centimeres (cm). 

 

UIT Afmetingen van de fysieke consumenteneenheid  Optioneel. Alleen invoeren als dit relevant is. Voor diervoeding is 

dit vaak niet relevant. Voor dierbenodigdheden wel. Denk aan een 

vogelhuisje dat in een doos wordt geleverd. 

 

Voor de hoogte, diepte en breedte moet dezelfde meeteenheid 

worden gebruikt. Je mag hiervan afwijken als dit relevant is voor 

de communicatie met de consument. 

 

4  Stap 4: Voer data in en voeg digital assets toe 

De volgende stap is het invoeren van de productdata en digital assets zoals productafbeeldingen, 
gebruiksinstructies en veiligheidsbladen. 

 
Je kunt bijna 3.400 verschillende soorten gegevens via de GS1 datapool delen. Deze gegevens zijn 
vastgesteld door retailers en leveranciers/fabrikanten in de sector doe-het-zelf, tuin en dier in de Benelux. De 

gegevens kunnen worden opgedeeld in een aantal groepen:  

■ Basisgegevens 

■ Consumenteninformatie 

■ Gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving: gevaarlijke stoffen en milieu 

4.1  Basisgegevens 

Basisgegevens zijn relevant voor alle artikelen en vul je altijd in. De gegevens zijn bedoeld om bedrijfsprocessen 
efficiënt te laten verlopen. Dit zijn onder andere: 

■ Productinformatie: zoals artikelcode, productnaam en GPC productcategorie 

■ Logistieke informatie: zoals verpakkingen, afmetingen en gewicht 

■ Financiële informatie: zoals soort belasting en belastingtarief 

 

 

 

 

https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/aan-de-slag/hoe-categoriseer-je-producten-gpc/
mailto:accounts@gs1.nl
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/aan-de-slag/hoe-meet-je-producten/
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Hieronder vind je een overzicht van de 25 basisgegevens die verplicht moeten worden ingevoerd. 

 
GS1 FieldID Attribuutnaam Definitie 

0.021 GS1 locatiecode (GLN) 

dataleverancier 

Wereldwijd uniek nummer dat de partij identificeert die de informatie over het artikel levert. 

0.613 Naam dataleverancier Naam van de dataleverancier die de gegevens over dit product levert. 

0.022 GS1 artikelcode (GTIN) Wereldwijd uniek nummer dat het artikel identificeert. 

0.023 Code doelmarkt Het land waar het artikel wordt geleverd en verkocht. De code die de doelmarkt identificeert, 

verwijst naar een land of geografische eenheid op hoger niveau. 

0.024 Code GPC classificatie Code die de artikelcategorie van het artikel aangeeft volgens de GS1 Global Product 

Classificatie (GPC) standaard. 

0.026 Productinformatie 

ingangsdatum/tijd 

De datum en tijd waarop de informatie van de stamgegevens geldig is. Geldig = correct of 

waar. 

0.061 Indicatie basiseenheid Logische waarde die aangeeft of dit product de kleinste eenheid is in de producthiërarchie. 

0.062 Indicatie 

consumenteneenheid 

Een code die aangeeft dat dit artikel een consumenteneenheid is. 

0.063 Indicatie besteleenheid Logische waarde die aangeeft of dit product een besteleenheid is. 

0.064 Indicatie levereenheid Logische waarde die aangeeft of dit product een leverbare eenheid is. 

0.066 Indicatie variabel artikel Logische waarde die aangeeft of dit product variabel van gewicht, maat of volume is. 

0.067 Startdatum/tijd 

beschikbaarheid 

De datum en tijd vanaf wanneer het artikel kan worden besteld. 

0.074 Code soort belasting Code die het soort belasting aangeeft, die van doelmarkt tot doelmarkt zal variëren. 

0.615 Code belastingcategorie Code die aangeeft welk belastingtarief er over het artikel wordt geheven. 

0.111 Code verpakkingstype Code die het type verpakking aangeeft. 

3.003 Merknaam De naam van het merk waaronder het product wordt verkocht en gepromoot. 

3.005 Functionele productnaam Tekst die de essentie van het artikel voor consumenten aangeeft. 

3.007 Code niveau 

producthiërarchie 

De code die het niveau van het artikel in de hiërarchie weergeeft (bijv. pallet, doos, 

basiseenheid). 

3.009 Netto-inhoud Getal dat de inhoud van het artikel in de verpakking aangeeft. Dit wordt meestal op de 

verpakking weergegeven. 

3.012 Hoogte Getal dat de verticale afmeting aangeeft van het laagste (onderste) punt tot het hoogste 

(bovenste) punt van het product, inclusief de verpakking. 

3.013 Breedte Getal dat de horizontale afmeting aangeeft van het meest linkse punt tot het meest rechtse 

punt van het product, inclusief de verpakking. 

3.014 Diepte Getal dat de afmeting aangeeft van het voorste punt tot het achterste punt van het product, 

inclusief de verpakking. 

3.015 Brutogewicht Getal dat het gewicht aangeeft van het product inclusief het gewicht van de verpakking. 

3.039 Korte productnaam De naam of korte omschrijving waarmee het artikel wordt geïdentificeerd in de GDSN 

datapool, point-of-sale en het winkelschap. 

4.001 Productomschrijving Tekst die het artikel of de dienst op een unieke manier omschrijft. 

4.2  Consumenteninformatie 

Consumenteninformatie – die we ook commerciële attributen noemen - zijn gegevens die vooral bedoeld zijn 
voor webshops, maar ook voor bijvoorbeeld promotionele uitingen (acties, folders). Afhankelijk van het soort 

artikel zijn bepaalde gegevens optioneel of verplicht om in te vullen.  

 
Om de gegevens gemakkelijk vindbaar te maken, zijn deze gegroepeerd. De basis daarvoor is het Global 
Product Classification (GPC) systeem. Voor alle GPC productcategorieën die bij stap 2 staan vermeld, zijn 
commerciële attributen gedefinieerd die je in het GS1 Benelux datamodel kunt vinden.  
 
Voorbeeld: 

Bij de GPC productgroep ‘Voedingsmiddelen voor huisdieren (houdbaar-10000522)’ horen de volgende 
attributen:   
 
GS1 FieldID Verplicht/optioneel Naam attribuut 

3.053 Verplicht Code soort diervoeder 

3.054 Verplicht Code voer bedoeld voor diersoort 

3.058 Verplicht Diervoeder beoogde levensfase/leeftijd 

7.996 Verplicht Smaak/Aroma 

8.561 Verplicht Groepselectie levensfase dier 

3.055 Optioneel Samenstelling diervoeder 

3.056 Optioneel Analytische bestanddelen diervoeder 

3.057 Optioneel Toevoegingsmiddelen diervoeder 

3.059 Optioneel Minimale gewicht van het dier 

3.060 Optioneel Maximale gewicht van het dier 

3.061 Optioneel Hoeveelheid diervoeder 

3.062 Optioneel Minimale hoeveelheid diervoeder 

3.063 Optioneel Maximale hoeveelheid diervoeder 

3.064 Optioneel Aanbeveling aantal keren voeren 

3.065 Optioneel Voedingsadvies 

https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/welke-data/gs1-benelux-datamodel/
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4.020 Optioneel Lijn of serie 

4.302 Optioneel Indicatie kant & klaar 

6.532 Optioneel Seizoen / thema 

6.655 Optioneel Ras 

6.667 Optioneel Doel voeding 

7.177 Optioneel Maximale korrelgrootte 

7.991 Optioneel Niet geschikt voor soort dier 

7.997 Optioneel Subtype voeding 

8.560 Optioneel Smaak/Aroma (detail) 

8.562 Optioneel Code type claim 

8.563 Optioneel Code claim bestanddeel 

4.3  Wetgeving- en regelgeving 

Om te voldoen aan wet- en regelgeving deel je ook bepaalde data via de GS1 datapool. 

4.3.1  Etiketinformatie: Europese richtlijn diervoeding 

De Europese Unie (EU) heeft voorschriften voor wat er op de verpakking (etiket) moet staan van diervoeding 
gedefinieerd in de richtlijn (EG) 767/2009 over ‘het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders’.  

Overzicht attributen uit het datamodel voor doe-het-zelf, tuin en dier 

 

GS1 FieldID Attribuutnaam Definitie 

3.052 Wettelijke benaming De voorgeschreven, gereguleerde of generieke naam of aanduiding van het artikel die het 

voedingsproduct nauwkeurig genoeg omschrijft om het te kunnen onderscheiden van andere 

voedingsproducten, conform nationale richtlijnen. 

3.053 Code soort 

diervoeder 

Code waarmee het soort diervoeder wordt omgeschreven. 

3.054 Code voer bedoeld 

voor diersoort 

Het soort dier waarvoor het voer bedoeld is. 

3.055 Samenstelling 

diervoeder 

Samenstelling van het diervoeder, gebaseerd op de ingrediënten waar het voeder uit bestaat, 

zoals door lokale regels en wetgeving bepaald. 

3.056 Analytische 

bestanddelen 

diervoeder 

Lijst van de analytische bestanddelen of gegarandeerde analyse van het diervoeder, gebaseerd op 

de nutriëntanalyse van het eindproduct, zoals door lokale regels en wetgeving bepaald. 

3.057 Toevoegingsmiddele

n diervoeder 

Lijst van stoffen die tijdens de bewerking van het diervoeder worden toegevoegd voor 

conservering, kleuring of stabilisering, zoals door lokale regels en wetgeving bepaald. 

3.065 Voedingsadvies Alle instructies die in tekst beschrijven hoe (bijvoorbeeld welke hoeveelheid of hoe vaak) het dier 

te eten moet krijgen gebaseerd op de leeftijd, het gewicht, het dieet of andere variabelen. 

Informatie die in dit veld staat moet overeenkomen met de tekst op het etiket/verpakking. 

3.067 Type 

verordening/richtlijn 

De code die aangeeft of er regelgeving geldt. Wordt gebruikt samen met het attribuut ‘Is artikel 

conform regelgeving?’. 

5.022 Toelatingsnummer Tekst dat het toelatingsnummer aangeeft. 

3.068 Code type contact De partij die de juridische verantwoordelijkheid draagt voor het product op de doelmarkt. Deze 

partij is verantwoordelijk voor licenties en voorschriften binnen de doelmarkt en kan de fabrikant, 

importeur, verkoopagent of makelaar zijn. 

3.069 Contactnaam De naam van het bedrijf of de persoon behorend bij het communicatieadres. 

3.070 Communicatieadres Het adres dat hoort bij het type contact. Dit kan bijvoorbeeld bij een contactpersoon voor 

consumenten het volledige bedrijfsadres zijn, zoals vermeld op de verpakking of het etiket van het 

artikel. 

3.071 Contactgegevens Tekst die het eindpunt voor het communicatiekanaal identificeert, bijvoorbeeld een 
telefoonnummer of een e-mailadres voor het directe contact voor consumenteninformatie over het 

product (servicehotline). De contactinformatie hoeft geen betrekking te hebben op de 

levensmiddelenbedrijf (distributeur / importeur). 

3.072 Code soort 

contactgegevens 

Code die het type communicatiekanaal aangeeft, bijvoorbeeld telefoon 

3.009 Netto inhoud Getal dat de inhoud van het artikel in de verpakking aangeeft. Dit wordt meestal op de verpakking 

weergegeven. 

3.073 Specificatie van de 

inhoud 

De specificatie van de inhoud, komt overeen met de omschrijving van de netto-inhoud op de 

verpakking (bijv. '4 x 100 g = 400 g'). 

3.058 Diervoeder beoogde 

levensfase/leeftijd 

Geeft de levensfase van het dier waarvoor het product is ontworpen aan, bijvoorbeeld volwassen. 

3.059 Minimale gewicht 

van het dier 

Het kleinste gewicht (in een gewichtsbereik) van het dier dat met dit product wordt gevoerd. Deze 

waarde bepaalt de hoeveelheid voedsel die nodig is voor die leeftijd. 
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GS1 FieldID Attribuutnaam Definitie 

3.060 Maximale gewicht 

van het dier 

Het grootste gewicht (in een gewichtsbereik) van het dier dat met dit product wordt gevoerd. Deze 

waarde bepaalt de hoeveelheid voer voor de voederlevensfase. 

3.061 Hoeveelheid 

diervoeder 

De hoeveelheid diervoeder afgestemd op de leeftijd en het gewicht van het dier dat met dit 

product wordt gevoerd. 

3.062 Minimale 

hoeveelheid 

diervoeder 

De minimumhoeveelheid diervoeder afgestemd op de leeftijd en het gewicht van het dier dat met 

dit product wordt gevoerd. 

3.063 Maximale 

hoeveelheid 

diervoeder 

De maximumhoeveelheid diervoeder afgestemd op de leeftijd en het gewicht van het dier dat met 

dit product wordt gevoerd. 

3.064 Aanbeveling aantal 

keren voeren 

De aanbeveling over hoe vaak een dier de aanbevolen hoeveelheid eten moet krijgen binnen een 

bepaalde tijdsperiode en voor een bepaalde leeftijd of levensfase van het dier. Voorbeelden: twee 
maaltijden per dag, maximaal 2 kauwstokjes en/of 2 porties per dag. 

 
Je voert de informatie van deze attributen in zoals dit op het etiket van voorverpakte diervoeding staat. Een 
deel van deze productdata is verplicht voor alle soorten diervoeder en een deel alleen voor specifieke soorten 
diervoeder. 
 
 

Hieronder vind je twee voorbeeldverpakkingen van diervoeder met daarbij in welke velden je de informatie 
invult. 
 

Voorbeeld 1 - Purina Beyond 
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Voorbeeld 2 - Perfect Fit 
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4.3.2  Gevaarlijke stoffen en milieu 

 
Sommige artikelen vallen onder de wetgeving vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). In het kader 
van deze wetgeving voer je specifieke gegevens in. De gegevens over gevaarlijke stoffen en milieu zijn in een 

aantal subgroepen onderverdeeld: 

- Gegevens over gevaarlijke stoffen   

- Declaration of Performance (DoP) 

- Meststoffen 
 
In het GS1 Benelux datamodel kun je meer informatie over de attributen vinden.  

4.4  Consumenteneenheden 

Voor consumenteneenheden moet je basisgegevens, commerciële informatie en gegevens om te voldoen aan 
wet- en regelgeving in de GS1 datapool invoeren. 
 
Tips 

• Als je het verzamelen en vastleggen van artikeldata per productcategorie (brick) aanpakt kun je 

werkzaamheden clusteren. Plan per brick een startdatum, doorlooptijd en kies voor de brick een 
eindverantwoordelijke. En heel belangrijk: zet een deadline. 

• Werk je met de GS1 webinterface? Bekijk voordat je start onze instructievideo’s. 
• Gebruik voor het invoeren van commerciële tekstvelden deze instructie. Zo zorg je voor een goede 

datakwaliteit.  
• Sommige retailers zijn zowel in Nederland en België actief. Zorg ervoor dat de data in de juiste talen 

wordt gepubliceerd en hanteer de juiste belastingtarieven. 

4.5  Handels- en logistieke eenheden 

Retailers hebben – naast de artikeldata van consumenteneenheden – ook de data van handels- en logistieke 
eenheden nodig voor hun logistieke processen. Op website kun je een handleiding vinden over hoe je dit in de 
GS1 datapool kunt invoeren. Je hoeft voor de handels- en logistieke eenheden geen consumenteninformatie 

in te voeren (zie 4.4). 
 
Let op! 
Zorg ervoor dat je fysieke handels- en logistieke eenheden – indien relevant – van een unieke GS1 
artikelcode (GTIN/EAN) voorziet. Als de eenheid alleen in logistieke processen wordt gescand gebruik dan de 
EAN/GS1 128 barcode met de application identifier (01 = GTIN van de handelseenheid). Als de 

handelseenheid aan de point-of sale wordt gescand, gebruik dan de EAN13-barcode.  

4.6  Productafbeeldingen & digital assets 

Via de GS1 datapool kun je ook productafbeeldingen delen. Dat geldt ook voor zogenaamde digital assets, 
zoals gebruiksinstructies of veiligheidsinformatiebladen. En daarvoor zijn er richtlijnen en voorbeelden. Op 
onze website kun je hierover meer informatie vinden. 
 

Advies: Voeg minimaal 1 productafbeelding toe, maar bij voorkeur meer. Jouw klanten kunnen jouw 
producten dan on- en offline beter presenteren. 

4.7  Prijsbericht 

Prijsinformatie (zoals inkoopprijzen) wordt niet via de GS1 datapool gedeeld. Retailers in de sector willen 
deze prijsinformatie wel op een gestandaardiseerde manier ontvangen. Dat kan met een Excel smartsheet - 

het prijsbericht - die ze naast de GS1 datapool gebruiken. Op onze website kun je meer informatie vinden. 
 

https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/welke-data/gs1-benelux-datamodel/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/voor-webinterfacegebruikers/hoe-werkt-webinterface-voor-leveranciers/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/instructies-voor-invoeren/merk-en-omschrijving-van-een-product-invullen/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/instructies-voor-invoeren/talen-in-tekstvelden/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/instructies-voor-invoeren/belastingtarieven/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/instructies-voor-invoeren/gs1-datapool-invoeren-data-consumenten-handels-en-logistieke-eenheden/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/welke-data/productafbeeldingendigital-assets/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/welke-data/prijsbericht/
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5  7 tips  

 
1. Organiseer je datamanagement 
Maak iemand eindverantwoordelijk voor productdata en datakwaliteit. En beleg de werkzaamheden in je 
organisatie zodat er voldoende tijd voor is. Doe het er niet even bij, want het vergt continue aandacht. 
 
2. Cluster werkzaamheden per productcategorie 

Als je het verzamelen en vastleggen van artikeldata per productcategorie (brick) aanpakt kun je 
werkzaamheden clusteren. Plan per brick een startdatum, doorlooptijd en kies voor de brick een 
eindverantwoordelijke. En heel belangrijk: zet een deadline. Bekijk hiervoor ons stappenplan. Werk je met de 
GS1 webinterface? Bekijk voordat je start onze instructievideo’s.  

 
3. Verwerk tijdig updates in het datamodel 

De GS1 datapool heeft 4 releases per jaar. Dit betekent dat er op verzoek van bedrijven wijzigingen in de 
datapool en het datamodel worden doorgevoerd. Plan tijd in om de relevante wijzigingen door te voeren. 
Bekijk voor de data van de releases de planning. 
 
4. Verwijder oude artikelen  
Het is belangrijk dat je de artikelen in de GS1 datapool up-to-date houdt en dat je de data in de datapool 
regelmatig bijwerkt en oude data verwijdert. Lees hier hoe je dit in de webinterface kunt doen. 

 
5. In bulk wijzigingen doorvoeren  
Wil je grote hoeveelheden artikeldata en/of digital assets - zoals foto's - toevoegen, wijzigen of verwijderen? 
Dat kan eenvoudig en snel met Excel. Bekijk de instructievideo. 
 

6. Gebruik de controlelijst 
In de webinterface vind je een controlelijst waarin fouten en waarschuwingen staan. Je kunt deze heel 

makkelijk verwerken door erop te klikken en dan ga je automatisch naar het veld om aan te passen. 
 
7. Neem contact op met GS1 als je er niet uitkomt 
Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. De relatiemanagers en customer support van GS1 helpen je 
graag.  
  

https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/aan-de-slag/starten-met-data-invoeren/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/voor-webinterfacegebruikers/hoe-werkt-webinterface-voor-leveranciers/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/releases/releaseplanning/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/voor-webinterfacegebruikers/hoe-werkt-webinterface-voor-leveranciers/
https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/doe-het-zelf-tuin-dier/voor-webinterfacegebruikers/hoe-werkt-webinterface-voor-leveranciers/
https://www.gs1.nl/support/contact/
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Bijlage 1: Overzicht GPC productcategorieën  
GPC brick code GPC naam Definitie (inclusief) Definitie (exclusief) 

10007768 Aquarium/vivarium Bevat producten zoals een behuizing 

of beschutte omgeving voor dieren. 

Exclusief producten zoals kooien, 

dragers en manden voor dieren, en 

andere huisvesting/bodembedekking 

voor dieren. 

10000572 Bodembedekking voor dieren Bevat wegwerpproducten speciaal 

ontworpen om comfort te bieden 

binnen de behuizing voor dieren. 

Bevat stro, hooi, houtkrullen en 

wegwerp vogelnesten. 

Exclusief producten zoals stro en 

hooi die worden gebruikt als voedsel 

voor dieren, herbruikbare 

huisvesting en bodembedekking 

voor dieren, en kledij gedragen door 

dieren. 

10000523 Dranken voor dieren (beperkt 

houdbaar) 

Bevat dranken, specifiek ontworpen 

en uitsluitend bestemd voor 

consumptie door dieren. Deze 

producten kunnen zuivel en niet-

zuivel gebaseerd zijn, en kunnen 

aanvullende vitaminen/mineralen 

bevatten. Deze producten moeten 

worden gekoeld om de gebruiksduur 

te verlengen. 

Exclusief producten zoals dranken 

die bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000506 Dranken voor dieren (diepvries) Bevat dranken, specifiek ontworpen 

en uitsluitend bestemd voor 

consumptie door dieren. Deze 

producten kunnen zuivel en niet-

zuivel gebaseerd zijn, en kunnen 

aanvullende vitaminen/mineralen 

bevatten. Deze producten zijn 

bevroren om de gebruiksduur te 

verlengen. 

Exclusief producten zoals dranken 

die bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000524 Dranken voor dieren (houdbaar) Bevat dranken, specifiek ontworpen 

en uitsluitend bestemd voor 

consumptie door dieren. Deze 

producten kunnen zuivel en niet-

zuivel gebaseerd zijn, en kunnen 

aanvullende vitaminen/mineralen 

bevatten. Deze producten zijn 

zodanig behandeld of verpakt dat de 

gebruiksduur verlengd is. 

Exclusief producten zoals dranken 

die bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000662 Huisvesting/verblijfplaats voor dieren Bevat niet-wegwerp producten die 

specifiek bedoeld zijn om een dier te 

huisvesten, te beschutten en 

comfort te bieden in de behuizing. 

Bevat manden, kooien, dragers en 

hokken voor dieren. 

Exclusief producten zoals 

bodembedekking voor dieren en 

kledij gedragen door dieren. 

10000516 Hulpmiddelen/toebehoren voor 

aquaria 

Bevat producten zoals een 

hulpmiddel of toebehoren bedoeld 

voor het uitrusten of onderhouden 

van een aquarium. Bevat producten 

zoals grind, aquariumplanten en hun 

behandelingen, 

aquariumthermometers, ornamenten 

voor aquarium, waterpompen, filters 

en verlichting. 

Exclusief producten voor tuinvijvers, 

aquariumbakken, visvoeder en 

medicijnen voor dieren. 

10006843 Hulpmiddelen/toebehoren voor 

terraria 

Bevat hulpmiddelen/toebehoren 

bedoeld voor het uitrusten en 

onderhouden van een 

terrariumomgeving. Omvat 

producten zoals grind, 

terrariumplanten en hun 

behandelingen, 

terrariumthermometers, 

Exclusief producten zoals producten 

voor tuinvijvers, terrariumbakken, 

visvoeder en geneesmiddelen voor 

dieren.  
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terrariumornamenten, 

waterpompen, filters en verlichting. 

10000510 Hygiëne/Gezondheidsbescherming 

voor dieren 

Bevat producten die zorgen voor een 

schone/hygiënische omgeving voor 

dier/eigenaar, of een sanitair 

beschermingsproduct specifiek voor 

dieren. Bevat producten zoals een 

kattenbak en kattenbakaccessoires, 

deodorant, 

mondverzorgingsproducten, 

dierenbroeken en -luiers, 

ontsmettingsmiddelen, voermatten. 

Exclusief producten zoals 

dierenshampoo, -zeep, -borstels en 

producten die niet specifiek bedoeld 

zijn voor dieren. 

10000643 Kleding voor dieren Bevat producten speciaal ontworpen 

om te worden gedragen door dieren 

zoals dierjassen, paardendekens, 

identificatietags, oorbeschermers, 

bandana's, reddingsvesten, en t-

shirts. 

Exclusief producten zoals 

halsbanden, tuigjes en snoetjes voor 

dieren. 

10008290 Lijnen/halsbanden/harnassen voor 

huisdieren (Niet-elektrisch) 

Omvat alle producten die kunnen 

worden beschreven/waargenomen 

als een niet-elektrisch product 

bedoeld zodat dieren niet weg 

kunnen raken tijdens wandelen of 

training. Inclusief producten zoals 

lijnen, riemen, kragen, teugels, tuien 

en muilkorven. 

Exclusief alle elektrische en niet-

elektrische trainings- en 

controleproducten, klikkers, fluitjes, 

zadels, voertuigbeschermers, 

vlooienbanden en speelgoed.  

10008287 Manden/benches/kussens voor 

huisdieren 

Omvat alle producten die kunnen 

worden beschreven/waargenomen 

als product om een huisdier een 

behaaglijke plek te geven om zich 

terug te trekken. Inclusief producten 

zoals hondenmanden, hangende 

manden voor katten. 

Exclusief producten zoals kooien, 

benches en dekens voor huisdieren. 

10000515 Parasietbehandeling voor dieren Omvat alle producten die bedoeld 

zijn als een behandeling die speciaal 

is ontworpen voor het voorkomen of 

elimineren van parasieten zoals 

vlooien, teken of wormen in en rond 

dieren of exotische dieren en vissen. 

Bevat producten in de vorm van 

kragen, sprays, poeders, 

vloeistoffen, tabletten. Omvat ook 

vlooienkammen en producten die 

speciaal zijn ontworpen voor de 

behandeling van vissen. 

Exclusief producten die bestemd zijn 

voor menselijk gebruik en voor 

geneesmiddelen voor dieren en 

dierenkragen die niet uitsluitend 

bestemd voor de behandeling van 

vlooien en teken. Ook 

behandelingen voor 

aquariumplanten zijn uitgesloten. 

10000661 Speelgoed voor dieren (elektrisch) Bevat aangedreven producten 

specifiek ontworpen voor ??dieren. 

Bevat batterij en netspanning 

aangedreven speelgoed. 

Exclusief mechanisch speelgoed en 

opwindspeelgoed, evenals 

trainingsapparaten voor dieren die 

in de eerste plaats bedoeld zijn voor 

oefening in plaats van speelgoed. 

10000641 Speelgoed voor dieren (niet–

elektrisch) 

Bevat niet-aangedreven producten 

specifiek ontworpen om ??dieren te 

vermaken zoals ballen, touwen, 

activiteitencentra, synthetische 

kauwproducten. 

Exclusief alle aangedreven 

speelgoed voor dieren en 

trainingsapparaten voor dieren. 

10000736 Toebehoren voor dieren – overig Bevat toebehoren voor dieren, 

waarbij het niet mogelijk is om deze 

producten in de bestaande bricks 

binnen het schema te classificeren. 

Exclusief alle op dit moment 

geclassificeerde geneesmiddelen 

voor dieren, welzijn- en hygiëne 

producten voor dieren en 

voedingsmiddelen/dranken voor 

dieren. 
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10000652 Training/controle 

hulpmiddelen/toebehoren voor 

dieren (elektrisch) 

Bevat aangedreven producten 

specifiek gericht op het aanpassen 

van het gedrag van dieren, op 

helpen bij hun 

gehoorzaamheidstraining, op helpen 

bij hun mobiliteit, alles in hun 

thuisomgevingen. Bevat producten 

zoals onzichtbare dierbegrenzing, 

ultrasone dier trainingsapparatuur, 

ultrasone hond afschrikmiddelen en 

blafkragen. 

Exclusief alle niet aangedreven 

training/controle hulpmiddelen en 

toebehoren voor dieren, en 

vlooienbanden en speelgoed voor 

dieren niet specifiek bedoeld voor 

trainingsdoeleinden. 

10000640 Training/controle 

hulpmiddelen/toebehoren voor 

huisdieren (niet-elektrisch) 

Bevat niet-aangedreven producten 

specifiek gericht op het aanpassen 

van het gedrag van dieren en op 

hulp bieden aan hun mobiliteit. 

Bevat halsbanden, geleiders, 

snoetjes, tuigjes, tuien, fluiten, 

clickers, teugels, afschrikkende 

geuren, auto beschermhek, zadels, 

loopplanken. 

Exclusief alle aangedreven 

training/controle hulpmiddelen en 

toebehoren voor dieren en 

speelgoed voor dieren. 

10008037 Traktaties voor dieren (aanvullende 

Eetbare Producten - beperkt 

houdbaar) 

Bevat traktaties, die niet dienen als 

volledige voeding voor het dier en 

die specifiek ontworpen en 

uitsluitend bestemd zijn voor 

consumptie door dieren. Deze 

producten zijn zodanig behandeld of 

verpakt dat deze langer houdbaar 

zijn. 

Exclusief voedingsproducten 

bestemd voor menselijke 

consumptie, voedingsmiddelen voor 

dieren, traktaties voor dieren 

(diepvries en houdbaar), 

geneesmiddelen voor dieren en 

voedingssupplementen voor dieren 

bedoeld voor orale consumptie. 

10008036 Traktaties voor dieren (aanvullende 

eetbare producten - diepvries) 

Omvat alle producten die kunnen 

worden beschreven als een traktatie, 

die op zichzelf onvoldoende zijn om 

de voedingsbehoeften van het 

huisdier te ondersteunen, specifiek 

ontworpen en uitsluitend bedoeld 

voor consumptie door huisdieren. 

Deze producten moeten worden 

ingevroren om hun levensduur te 

verlengen. 

Met uitzondering van producten 

zoals voedsel dat bedoeld is voor 

menselijke consumptie, voedsel voor 

huisdieren, specerijen voor 

huisdieren, geneesmiddelen voor 

huisdieren en 

voedingssupplementen voor 

huisdieren die bedoeld zijn voor 

orale consumptie. 

10008038 Traktaties voor dieren (aanvullende 

eetbare producten - houdbaar) 

Bevat traktaties, die niet dienen als 

volledige voeding voor het dier en 

die specifiek ontworpen en 

uitsluitend bestemd zijn voor 

consumptie door dieren. Deze 

producten zijn zodanig behandeld of 

verpakt dat deze langer houdbaar 

zijn. 

Exclusief voedingsproducten 

bestemd voor menselijke 

consumptie, voedingsmiddelen voor 

dieren, traktaties voor dieren 

(diepvries en beperkt houdbaar), 

geneesmiddelen voor dieren en 

voedingssupplementen voor dieren 

bedoeld voor orale consumptie. 

10008288 Vervoermiddelen voor huisdieren Omvat alle producten die kunnen 

worden beschreven/waargenomen 

als een product bedoeld om dieren 

mee te transporteren vanaf hun 

normale woonsituatie.Inclusief 

reismanden, voor normaal gebruik 

naar familie of dierenarts maar ook 

speciale producten voor transport 

per vliegtuig. 

Exclusief producten zoals lijnen, 

riemen of kleding specifiek voor 

transport. 

10000508 Verzorging van dieren – 

hulpmiddelen 

Bevat producten zoals een 

hulpmiddel dat specifiek op de markt 

gebracht is voor het schoonmaken, 

trimmen en borstelen van een dier. 

Bevat producten zoals 

dierenborstels, -badkuipen, -

tondeuses, -scharen, -shampoo, -

zeep, -handdoeken. 

Exclusief producten zoals 

vlooienkammen, medicinale 

shampoo en vlooienshampoo, en 

producten die niet specifiek bedoeld 

zijn voor dieren. 
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10000654 Verzorging/voedingsmiddelen voor 

dieren – assortimenten 

Bevat producten met twee of meer 

verschillende 

verzorging/voedingsmiddelen voor 

dieren uit verschillende GPC families 

die men als één product verkoopt, 

d.w.z. twee of meer producten 

opgenomen in dezelfde verpakking 

met GPC bricks in het segment 

verzorging/voedingsmiddelen voor 

dieren, maar uit verschillende 

families. Omvat producten zoals 

vogelhuisjes en vogelvoer die samen 

worden verkocht. Gratis producten 

tellen niet mee bij het maken van 

een keuze voor de juiste brick. 

Exclusief producten zoals 

assortimenten van dierenborstels en 

kattenbakvulling, en assortimenten 

van dierenkragen en vitaminen voor 

dieren. 

10000521 Voedingsmiddelen voor dieren 

(beperkt houdbaar) 

Bevat voedingsproducten, specifiek 

ontworpen en uitsluitend bestemd 

voor consumptie door dieren. Deze 

producten moeten worden gekoeld 

om de gebruiksduur te verlengen. 

Exclusief voedingsproducten 

bestemd voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000507 Voedingsmiddelen voor dieren 

(diepvries) 

Bevat voedingsproducten, specifiek 

ontworpen en uitsluitend bestemd 

voor consumptie door dieren. Deze 

producten zijn bevroren om de 

gebruiksduur te verlengen. 

Exclusief voedingsproducten 

bestemd voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000522 Voedingsmiddelen voor dieren 

(houdbaar) 

Bevat voedingsproducten, specifiek 

ontworpen en uitsluitend bestemd 

voor consumptie door dieren. Deze 

producten zijn zodanig behandeld of 

verpakt dat de gebruiksduur 

verlengd is. 

Exclusief voedingsproducten 

bestemd voor menselijke 

consumptie, geneesmiddelen voor 

dieren en voedingssupplementen 

voor dieren bedoeld voor orale 

consumptie. 

10000663 Voedingsmiddelen/dranken voor 

dieren – assortimenten 

Bevat producten met twee of meer 

verschillende producten uit de klasse 

voedingsmiddelen/dranken voor 

dieren die men als één product 

verkoopt, d.w.z. twee of meer 

producten opgenomen in dezelfde 

verpakking met GPC bricks in de 

klasse voedingsmiddelen/dranken 

voor dieren. Omvat producten zoals 

kattenvoer en kattendrank die 

samen worden verkocht. Gratis 

producten tellen niet mee bij het 

maken van een keuze voor de juiste 

brick. 

Exclusief producten zoals 

assortimenten van 

vogelvoederhuisjes en vogelvoeder. 

10000513 Voedingssupplementen voor dieren Bevat producten als een 

voedingssupplement, speciaal 

ontwikkeld voor dieren, en in het 

algemeen bedoeld om een optimale 

gezondheid en groei te bevorderen. 

Deze omvatten natuurlijke en 

synthetische producten die aan het 

dier worden gegeven met of zonder 

voedsel. Omvat producten zoals 

mineralen, vitamine druppels, 

tabletten en capsules, en producten 

in de vorm van een traktatie. 

Exclusief producten zoals 

geneesmiddelen voor dieren, 

diertraktaties die niet bedoeld zijn 

als voedingssupplement, diervoeder 

en voedingssupplementen die niet 

bedoeld zijn voor dieren. 
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10000658 Voedingssupplementen voor dieren – 

assortimenten 

Bevat producten met twee of meer 

verschillende producten uit de klasse 

voedingssupplementen voor dieren 

die men als één product verkoopt, 

d.w.z. twee of meer producten 

opgenomen in dezelfde verpakking 

met GPC bricks in de klasse 

voedingssupplementen voor dieren. 

Omvat producten zoals 

gewrichtsbehandelingen en 

vitaminen voor dieren die samen 

worden verkocht. Gratis producten 

tellen niet mee bij het maken van 

een keuze voor de juiste brick. 

Exclusief producten zoals 

assortimenten met vitaminen 

diervoeder, en exclusief veterinaire 

geneesmiddelen. 

10000660 Voer- en drinkbakken voor dieren Bevat producten voor afgifte van 

voeder/drank voor dieren. Bevat 

automatische feeders waar 

voeder/drank wordt afgegeven op 

bepaalde tijdstippen of tussenpozen, 

en fonteinen waaruit dieren kunnen 

drinken. 

Exclusief producten zoals aquarium 

voerafgiftesystemen of 

bekers/flessen die niet bedoeld zijn 

voor gebruik door dieren. 

10000657 Welzijn/hygiëne voor dieren – 

assortimenten 

Bevat producten met twee of meer 

verschillende producten uit de klasse 

Welzijn/Hygiëne van dieren die men 

als één product verkoopt, d.w.z. 

twee of meer producten opgenomen 

in dezelfde verpakking met GPC 

bricks in de klasse Welzijn/Hygiëne 

van dieren. Omvat producten zoals 

dierenborstels en kattenbakken die 

samen worden verkocht. Gratis 

producten tellen niet mee bij het 

maken van een keuze voor de juiste 

brick. 

Exclusief producten zoals 

assortimenten van dierenborstels en 

dierendekens. 

10000738 Welzijn/hygiëne voor dieren – overig Bevat welzijn en hygiëne voor dieren 

producten, waarbij het niet mogelijk 

is om deze producten in de 

bestaande bricks binnen het schema 

te classificeren. 

Exclusief alle op dit moment 

geclassificeerde toebehoren voor 

dieren, geneesmiddelen en 

voedingssupplementen voor dieren, 

en voedingsmiddelen en dranken 

voor dieren. 

 

 

 


