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Voedingsmiddelenbedrijven kunnen kiezen uit een veelheid van
certificaten. Welke zij kiezen wordt mede bepaald door hun af-
nemers, veelal retailers. Met de nieuwe Europese Controlever-
ordening Levensmiddelen en Diervoeders (882/2004), ook wel
aangeduid als Food and Feed Controle, komt daar nog een be-
langrijke partij bij, de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze is na-
melijk verplicht om bij het uitoefenen van haar toezicht voor-
taan rekening te houden met eigen controles van het bedrijf.
Die bereidheid is er ook steeds meer al was het maar vanwege
de forse bezuinigingen bij deze toezichthouder waardoor de
middelen gerichter (risicogestuurd) moeten worden ingezet. 
Idealiter zouden bedrijven met hun Dutch HACCP-, BRC-, IFS-
certificaten kunnen aantonen dat zij beschikken over een goed
controle- (en borging)systeem ten aanzien van het produceren
van veilig voedsel. De praktijk is echter ver weg van deze ideale
situatie. Te vaak constateert de VWA tekortkomingen in de ge-
varenidentificatie, in de risicoanalyse en in de onderbouwing en

beheersing van de CCP’s om rekening te kunnen houden met
deze certificaten. Gebrek aan eenduidigheid in de methodiek
van HACCP is daar volgens Paul Besseling van Précon in be-
langrijke mate debet aan. Andere redenen zijn dat de VWA deze
certificaten meer als handelsvoorwaarden beschouwde en dat
VWA-controleurs ‘anders’ kijken naar het voedselveiligheid-
systeem dan auditoren van Certificerende Instellingen (CI’s).
Een belangrijk verschil daarbij is dat de CI’s naar een groot aan-
tal aspecten kijken, terwijl de VWA-controleurs zich beperken
tot het uitdiepen van enkele onderdelen.

CCP’s certificeren
Bedrijven, VWA en CI’s zijn erbij gebaat het certificaat een bete-
re afspiegeling te laten worden van de werkelijke voedselveilig-
heidstatus van het bedrijf. Voor het vinden van oplossingen
moet worden gekeken naar de kritische punten van het certifi-
ceringsysteem. Volgens betrokkenen zijn de belangrijkste: de
kwaliteit van de auditor, de tijd die de auditor heeft om een
bedrijf te beoordelen, en de waarde van het certificaat zelf. Wat
zijn de achterliggende oorzaken en welke verbeteracties zijn/
worden in gang gezet om deze op te heffen dan wel te minimali-
seren?

Welke waarde heeft nu eigenlijk een certificaat? Of beter ge-
zegd: wat is de perceptie van betrokkenen daarover. Die vraag
beantwoorden blijkt nog niet zo gemakkelijk. In ieder geval
geven de CI’s en de VWA daar ieder een andere invulling aan.
Om daarover bij het HACCP-certificaat meer duidelijkheid te
krijgen, start het Centraal College van Deskundigen HACCP
samen met de VWA een pilot waarin beide partijen gezamenlijk
bedrijven auditten. Ook de FNLI zal worden benaderd om in de te
vormen stuurgroep zitting te nemen. “Belangrijkste doel is om de
VWA en de Certificerende Instellingen inzicht te geven in hoe zij
bedrijven auditten. Hierdoor groeit hopelijk het vertrouwen van
de VWA in de CI’s en wordt de impasse rond het HACCP-certifica-
ten doorbroken”, vertelt Onno Nillesen, secretaris van het Cen-
traal College van Deskundigen HACCP. “Als je beide invalshoe-
ken bij elkaar kunt brengen, ontstaat een HACCP-certificaat
met een grotere waarde voor alle partijen.”
Hans Beuger, inspecteur bij de VWA en verantwoordelijk voor
de voedselveiligheid, is het daarmee eens, maar houdt een slag
om de arm. “Belangrijk voor de VWA is dat we weten hoe en
naar welke aspecten de CI’s kijken. Als we dat weten kunnen we
daar met onze eigen inspecties rekening mee houden. We kun-
nen ons dan vooral richten op zaken die niet of onvoldoende
worden meegenomen en wij wel belangrijk vinden.”
Behalve naar de feitelijkheden hoopt de VWA ook meer zicht te
krijgen op de interactie tussen opdrachtgever (het bedrijf) en
zijn dienstenverlener (de CI). Welke rol spelen de kosten en,
belangrijker, in hoeverre houdt een CI de rug recht als de op-
drachtgever het niet eens is met de gerapporteerde bevindin-
gen. De geluiden die de VWA hierover soms bereiken, stellen de
toezichthouder niet bepaald gerust.

BRC en IFS
Naar verluidt sluit de VWA standaarden als de BRC en IFS in de
pilot uit bij gebrek aan diepgang. Desgevraagd bevestigt Beu-
ger dit. “Dat is inderdaad zo. Onze eerste inschatting is dat au-
ditors bij een HACCP-audit meer tijd hebben om bijvoorbeeld
niet alleen naar de risicoanalyse te kijken, maar ook om na te
gaan of daarbij de juiste afwegingen zijn gemaakt. Bij BRC en
IFS is daar beslist minder tijd voor.”
Diverse gesprekspartners wijzen er op dat er ook bij standaar-
den als BRC en IFS het nodige is veranderd. “In de vierde versie
van deze standaarden wordt nadrukkelijk gekeken naar het
HACCP-systeem. Auditors moeten hun bevindingen in de rap-
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portage steeds beter onderbouwen door aan te geven wat zij
precies hebben beoordeeld, welke onderliggende documenten
daarbij horen en wat hun conclusie is”, vertelt Gerard van der
Ven, directeur van FoodCert. Wel blijkt het om een zeer sum-
miere (vaak een regeltje of steekwoorden) onderbouwing te
gaan, wat in feite ook niet anders kan daar het om enkele hon-
derden controle-items gaat.

Kwaliteit auditor
“De auditor bepaalt voor tachtig procent de kwaliteit van de
audit”, aldus Cor Groenveld, coördinator food bij LRQA. Diverse
gesprekspartners vinden dat die kwaliteit te wensen over laat.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het vak
auditten, de kennis van de sector, producten en processen en
de communicatieve vaardigheden van de auditor. Veruit de
meeste zorgen gaan uit naar de inhoudelijke kennis van audi-
tors over de producten en processen. Die is volgens hen vaak
onvoldoende voor het goed kunnen doorgronden van de voed-
selveiligheidstatus in de bedrijven, ondanks dat auditors door
de Raad voor Accreditatie worden geaccrediteerd per
sector/branche. Volgens Cor Groenveld wordt soms te veel van
de auditors verwacht. “Auditors hebben in het algemeen wel
voldoende kennis, maar we kunnen niet van hen verwachten
dat zij even veel kennis hebben als in de bedrijven aanwezig is.”
Jacob Schilstra, directeur van ISA Nederland, benadrukt dat de
oplossing niet alleen moet worden gezocht in meer scholing.
“De auditor moet meer faciliteiten, ik noem het wel eens een
koffertje met kennis, krijgen, zodat hij veel gerichter de bedrij-
ven kan beoordelen.” Hij wijst op het initiatief dat de Neder-
landse Vereniging voor de Bakkerij enkele jaren geleden is

gestart. In brancheverband zijn daar de potentiële gevaren van
de meest gebruikte grondstoffen in kaart gebracht en in een
database verzameld. Met deze kennis kunnen auditors veel
gerichter de bedrijven in deze sector beoordelen.
Een andere mogelijkheid is dat de VWA haar kennis beschik-
baar stelt. Tot voor kort was dit onbespreekbaar, maar ook hier
lijkt van enige toenadering sprake. Hans Beuger: “Dat behoort
tot de mogelijkheden. Als de overheid naar een situatie toe wil
waarin de VWA met minder en eenvoudiger toezicht toe kan,
dan moet die overheid ook bereid zijn om daarin te investeren.
Dat lijkt mij een logische gedachtegang.”

Tijd auditor
De tijd die een auditor krijgt om een bedrijf te beoordelen is
kort, in feite te kort. Zeker bij standaarden als BRC en IFS, maar
ook bij HACCP, kan de auditor in een tot drie dagen, afhanke-
lijk van de bedrijfsgrootte, productrisico’s, enzovoorts, niet alle
zaken goed doorgronden. Veelzeggend is de opmerking: “De
auditor stelt goede vragen, maar heeft niet de tijd om naar de
antwoorden te luisteren.”
Bedrijven lijken voor een uitbreiding van de audittijd weinig
geld over te hebben. De VWA houdt immers nog geen rekening
met de certificaten terwijl ook sommige retailers hun eigen
auditbeleid niet willen opgeven, ook al voldoet een certificaat
aan de GFSI-benchmark. Beuger draagt ‘zijn’ deel van de oplos-
sing aan. “De VWA maakt bij haar toezicht keuzes op basis van
risico’s. Indien bedrijven hun zaken aantoonbaar voor elkaar
hebben, zal de VWA daar twee, drie jaar niet naar toe gaan,
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De waarde van certificaten zal zeker toenemen als de VWA er reke-
ning mee gaat houden bij haar toezicht. 
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maar meer op afstand monitoren.” Extra aantrekkelijk wordt
het voor fabrikanten indien zij de audit voor het HACCP-certifi-
caat combineren met die van BRC en/of IFS, EurepGAP, enzo-
voort. De CI’s zijn druk doende dergelijke dual-audits te ont-
wikkelen. Een veel grotere sprong voorwaarts kan worden ge-
maakt indien retailers besluiten om hun eigen standaard op te
heffen en één gezamenlijke standaard ontwikkelen en naleven.
Dit lijkt voorlopig onhaalbaar.

België
De FAVV, de Belgische VWA, gaat bij het invoeren van autocon-
trolesystemen in voedingsmiddelenbedrijven veel verder. Sec-
toren worden gestimuleerd codes voor zelfcontrole op te stel-
len. De FAVV valideert deze codes en laat de invoering ervan bij
voedingsmiddelenbedrijven door onafhankelijke certificerende
instellingen controleren. Gecertificeerde bedrijven ontvangen
een korting van 15% op de heffingen die zij aan het FAVV zijn
verschuldigd. Bedrijven die geen certificaat hebben voor het
autocontrolesysteem van hun sector betalen een toeslag van
15%. De certificerende instelling moet door BELAC, de Belgi-

sche Raad voor Accreditatie, zijn geaccrediteerd en ook zijn
erkend door het FAVV. Autocontrolegidsen zijn apart van de
bestaande gidsen voor hygiënische praktijken (hygiënecodes)
ontwikkeld. “Maar natuurlijk zit er veel overlap, mogelijk wel
tachtig procent, tussen beide”, aldus Pascal Houbaert, hoofd
communicatie bij het FAVV. Hij wijst er verder op dat ook stan-
daarden als de BRC en ISO veel met de autocontrolegidsen ge-
meen hebben en hoopt dat de eigenaren hun standaard zullen
aanvullen met eisen uit de autocontrolegidsen waardoor dual-
auditing gemakkelijker kan worden gerealiseerd.
Belangrijk verschil met de hygiënegidsen is dat in de gidsen
voor autocontrolesystemen de nieuwe Europese wetgeving is

verwerkt, zoals zaken met betrekking tot traceerbaarheid,
meldplicht, enzovoort. Een andere belangrijk verschil is dat de
autocontrolegidsen de hele keten beslaan, terwijl de meeste
hygiënegidsen zich op het eind van de keten richten. Overigens
hebben lang niet alle sectoren hygiënegidsen opgesteld. In-
middels heeft het FAVV vijf autocontrolegidsen goedgekeurd,
terwijl een groot aantal in behandeling zijn. Een volledig over-
zicht, samen met info over autocontrole, heeft het FAVV gebun-
deld op www.favv2006.be. 

Conclusies
Al met al zijn er dus zeker mogelijkheden om de kwaliteit van
certificaten te verbeteren. Diverse initiatieven zijn gaande. Maar
ook het toekomstige certificaat zal nooit absolute zekerheid
kunnen geven. Wel zullen partijen meer duidelijkheid krijgen
over de werkelijke waarde van certificaten. Daarmee wordt een
voorzichtig begin gemaakt met het afbreken van de impasse die
achteraf gezien te lang heeft kunnen bestaan. 
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In eerste instantie richt de VWA zich op het HACCP-certificaat, mogelijk volgen andere standaarden op termijn.

‘De auditor moet een koffertje met kennis krijgen’


