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Voedselveiligheid
Verpakkingen

De nieuwe GMP-standaard voor golfkarton en massiefkarton is

sinds juni ook in het Nederlands verkrijgbaar. De standaard

biedt richtlijnen voor producenten om op hygiënische wijze vei-

lig verpakkingsmateriaal te maken voor voedingsmiddelen. Dit

artikel geeft een overzicht van de inhoud van de standaard. In

een volgend artikel krijgen overeenkomsten en verschillen met

de standaard BRC Verpakkingen aandacht. 

Niet alle voedingsmiddelenproducenten
nemen verpakkingsmateriaal mee in hun
risicoanalyse. Toch wordt verpakking
steeds vaker als risico beschouwd voor de
voedingsmiddelenindustrie. Zeker pri-

maire verpakkingsmaterialen die direct
met de voeding in aanraking komen,
kunnen microbiologische, fysische of
chemische besmetting van voedingsmid-
delen tot gevolg hebben. Hoe ernstig dat
kan zijn voor de veiligheid van het voe-
dingsmiddel blijkt uit het voorbeeld van
de SEM-affaire toen semicarbazide in

babyvoeding, verpakt in glazen potten
met metalen deksels, werd aangetroffen.
Producenten die zich bewust zijn van de
risico’s van verpakkingsmaterialen staan
voor de vraag hoe ze inzicht krijgen in de

wijze waarop hun verpakkingsleverancier
omgaat met hygiëne en Good Manufac-
turing Practices (GMP). In principe heeft
de fabrikant twee opties. Hij kan zelf een
leveranciersbeoordeling uitvoeren, maar
dat is tijdrovend. Of hij kan een bestaand
auditrapport, betaald door de leveran-
cier, opvragen. 

BRC Verpakkingen
Tot nu toe was de enige technische stan-
daard voor productcertificatie van ver-
pakkingsmateriaal de BRC/IoP Techni-
sche Standaard. Deze standaard is ont-
wikkeld door het British Retail
Consortium (BRC) en het Engelse Institu-
te of Packaging (IoP). De BRC Verpakkin-
gen is bestemd voor producten van pri-
mair en secundair verpakkingsmateriaal
(van papier en folie tot blik en glas) waar-
in private label-producten zijn verpakt.
Juist vanwege de brede toepasbaarheid
van verpakkingsmaterialen zijn de eisen
in de BRC Verpakkingen algemeen
omschreven.

GMP Golf- en Massiefkarton
De Europese golf- en massiefkartonin-

dustrie wilde graag een GMP-
standaard die concre-
tere richtlijnen

beschreef. Deze stan-
daard moest aansluiten

bij de sector en heldere,
eenduidige criteria

omvatten die de afnemers
duidelijkheid zou ver-

schaffen. Daarmee kon de
industrie pro-actief tege-

moet komen aan de wensen
van hun klanten.

Als reactie daarop hebben
FEFCO (European Federation

of Corrugated board manufac-
tures) en ESBO (European

Frikandellen
komen direct
in contact met
de kartonnen
verpakking.

Inleiding, reikwijdte standaard, voed-
selveiligheid en de productie van kar-
ton
Procesbeschrijving en processchema
van golfkarton en massiefkarton
1. Kwaliteitsmanagement
1.1 Risico-inventarisatie 
1.2 Verantwoordelijkheid van het

management
1.3 Kwaliteitshandboek 
1.4 Documentbeheersing 
1.5 Klachtenafhandeling 
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2.3 Glas en verlichting 
2.4 Apparatuur en materiaal 
3. Beheersing van besmettingen 

3.1 Opruimen en schoonmaken
3.2 Ongediertebestrijding
3.3 Beheersing van afval 
3.4 Transport, opslag en distributie 
4. Persoonlijke hygiëne
4.1 Personeelsvoorzieningen / sani-

taire faciliteiten 
4.2 Personeel en

bezoekers
4.3 Eten en drinken 
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4.5 Roken
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Bijlagen
Audit protocol en
verklarende woor-
denlijst gebruikte
termen

Inhoudsopgave GMP Golfkarton en Massiefkarton

Nieuwe GMP-standaard voor
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Board Organisation) in 2003 een techni-
sche werkgroep ingesteld om gezamen-
lijk voor golf- en massiefkarton een spe-
cifieke standaard te ontwikkelen. Het
resultaat is de International GMP for Cor-
rugated & Solid Board Manufactures. 
De GMP Golfkarton en Massiefkarton is
een verticale standaard aangezien deze
specifiek is ontwikkeld voor golfkarton
en massiefkarton. Desondanks zijn veel
horizontale eisen in de GMP te vinden
aangezien dezelfde eisen ook worden
gesteld in de BRC Verpakkingen en zelfs
in de BRC Global Standaard – Food en de
International Food Standard (IFS). 

Uitgangspunten
Binnen de nieuwe karton-GMP staan drie
verpakkingsaspecten centraal: veiligheid,
kwaliteit (de verwachting van de klant)
en conformiteit met de Europese kader-
richtlijn 89/109/EEG en relevante bepalin-
gen uit de nationale wetgeving.
Het aspect veiligheid verdient de nodige
aandacht. Uit risico-inventarisaties is
gebleken dat er potentiële risico’s van
microbiologische, chemische en fysische
aard bestaan. De Critical Control Points
(CCP’s), zoals bekend uit de HACCP, zijn
volgens de technische werkgroep echter
niet aanwezig in de kartonindustrie. 

Verwarring
Omdat alle risico’s kunnen worden
beheerst door middel van GMP maakt de
kartonindustrie gebruik van de term

‘aandachtspunt’. De keuze voor deze
term is wellicht wat ongelukkig. Het
begrip lijkt veel op ‘punt van aandacht’
(PVA) dat in de HACCP-systemen jaren-
lang werd gebruikt. Vanwege de verwar-
ring die ontstond over de termen CCP en
PVA, is PVA uit de nieuwe versie van de
‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd
voedselveiligheidssyteem’ gehaald.

Eisen
In totaal behandelt de karton-GMP in vier
hoofdstukken de eisen voor de produ-
cent, ofwel auditee (zie kader ‘Inhouds-
opgave’). Er is sprake van vijf ‘kritische
criteria’ in deze vier hoofdstukken (zie
kader ‘Criteria’). Deze vijf punten zijn
door de technische werkgroep aange-

merkt als extra belangrijk. Volgens de
werkgroep is de correcte invulling van
deze criteria van wezenlijk belang voor
het beheren van de risico’s.
Veel producenten van golfkarton en mas-
siefkarton zijn ISO-gecertificeerd (ISO
9001:2000). Deze producenten zullen de
eisen uit hoofdstuk 1 ‘Kwaliteitsmanage-
ment’ van de GMP grotendeels hebben
geregeld, met uitzondering van para-
graaf 1.1: ‘Risico-inventarisatie’.
De kartonproducent moet een inventari-
satie maken van de risico’s voor de veilig-
heid en integriteit van de verpakking. Het
is daarbij van belang vast te stellen of een
verpakking wel of niet direct in contact
komt met een voedingsmiddel. Voor de
vastgestelde risico’s moeten beheers-
maatregelen worden opgesteld en geïm-
plementeerd.
Het tweede hoofdstuk, ‘Normen voor de
fabriek’, geeft vooral eisen voor het
fabrieksterrein en de fabriek zelf. Nadruk
ligt hier op het op een hygiënische wijze
onderhouden van het machinepark en

het gereedschap. Hoewel hierin geen kri-
tische eisen zijn opgenomen, zijn er toch
tien eisen gesteld (in vergelijking met de
zes die gelden voor de staat van het
gebouw).
Qua beheersing van besmettingen
(hoofdstuk 3) ligt het zwaartepunt op
schoonmaak en ongediertebestrijding.
Beide paragrafen omvatten een kritisch
criterium. Gezien de vele eisen ten aan-
zien van transport en opslag, beschouwt
de GMP beheerste transport- en opslag-
condities als belangrijke voorwaarde voor
de veiligheid en integriteit van verpakkin-
gen. Karton heeft bijvoorbeeld een laag
vochtgehalte (8% tot 9%). Hoewel het
karton daardoor zelf nog geen microbio-
logisch risico vormt, kan nat (geworden)

karton wel tot problemen leiden.
Het vierde en laatste hoofdstuk geeft
eisen inzake ‘persoonlijke hygiëne’, aan-
gevuld met suggesties voor de hiervoor
benodigde faciliteiten en trainingen.

Audit
Als producenten de richtlijnen van de
GMP Golfkarton en Massiefkarton heb-
ben ingevuld en geïmplementeerd, kun-
nen zij zich door middel van een audit
laten toetsen. Het uitgangspunt voor uit-
voering van deze audits is dat deze door
onafhankelijke (volgens EN 45011) geac-
crediteerde certificatie-instellingen wor-
den uitgevoerd.

FEFCO wil het voor multinationale
gebruikers van golf- en massiefkarton
mogelijk maken de auditresultaten te
vergelijken. Om dit te bereiken moeten
de auditoren van deze instellingen vol-
doen aan de vastgestelde eisen qua
opleiding, werkervaring en auditervaring.
Daarnaast zijn zij verplicht een training te
volgen die met een positief examenresul-
taat moet worden afgesloten.
Door deze werkwijze wil FEFCO garande-
ren dat de audits zo veel mogelijk op uni-
forme wijze worden uitgevoerd door com-
petente auditoren. De auditrapportage is
ook door FEFCO vastgelegd zodat unifor-
miteit in de rapportage verzekerd is.

Niet alle producenten nemen
verpakking mee in hun risicoanalyse

Bestellen
De GMP Golfkarton en Massief-
karton (¤ 49,00) is te bestellen:
FEFCO: + 32-26464070,
information@fefco.org;
Vereniging Golfkarton: 
+31-206543060,
info@golfkarton.org.

golfkarton en massiefkarton
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Scores
Tijdens de audit gaat de auditor na of de
producent (auditee) aan alle eisen en cri-
teria van de karton-GMP heeft voldaan.
Per eis geeft de auditor een van de vol-
gende scores:
A: Volledig in overeenstemming met het

criterium.
B: Slechts gedeeltelijk in overeenstem-

ming met het criterium.
C: Niet in overeenstemming met het cri-

terium.
Voor elke B- en C-score bepaalt de audi-

tor of er sprake is van een grote of kleine
afwijking. Bij een C-score op een van de
vijf kritische criteria beëindigt hij de
audit ter plekke. In principe kan op dat
moment in overleg tussen auditor en
auditee de echte audit worden omgezet
in een soort vooronderzoek. Hierdoor
krijgt de auditee wel inzicht in de eventu-
ele andere afwijkingen, maar de echte
audit moet volledig opnieuw worden
gedaan. In tabel 1 staat een overzicht van
de gevolgen van diverse scores en typen
afwijkingen.

Een zwak punt in het auditprotocol is dat
er geen richtlijnen zijn voor een (minima-
le) tijdsduur. Er wordt slechts aangege-
ven dat er ‘voldoende tijd’ ingepland
moet zijn voor de audit. Dit kan tot grote
verschillen leiden qua tijd en diepgang
tussen de audits.

Aanwinst
De secretaris generaal van de FEFCO,
Wim Hoebert, vindt dat de transparante
GMP-standaard een aanwinst is voor de
(multinationale) inkoper van golfkarton.
Doordat de eisen zijn toegespitst op de
golf- en massiefkartonindustrie kan de
GMP als een sectorspecifieke invulling
van onder meer de BRC/IoP of AIB-stan-

daard worden beschouwd. Tenslotte laat
de uniformiteit in rapportages een een-
voudige vergelijking tussen resultaten
van verschillende bedrijven toe.

Helmie Keijsers en Marjan Smit
Drs. W.G.P. Keijsers, Improving Quality, Arnhem, 

06-22940774, www.improvingquality.nl, M. Smit, Inter-

national Supplier Auditing BV, Apeldoorn, 055-3559442,

info@isa-audit.com.

1. Glas en verlichting
2.3.1 The company shall have in place

a procedure for glass and hard
clear plastic breakage. The pro-
cedure shall establish clear
responsibilities and shall
describe what actions shall be
taken with the contaminated
product.

2. Opruimen en schoonmaken
3.1.1 The company shall have an

effective cleaning procedure
and schedules in place for all
equipment, production and sto-
rage areas. 

3. Ongediertebestrijding
3.2.1 Pest control procedures shall

be documented and preferably

be carried out by a competent
company. Control records shall
be maintained. 

4. Eten & drinken
4.3.1 Eating (including the eating of

confectionery and chewing of
gum) and drinking, shall only
be allowed in designated areas
that are indicated by signs in
production areas. 

5. Roken
5.5.1 Smoking shall not be allowed 

in the production areas. If it is
impractical for personnel to
leave their work areas, local
controlled facilities shall be
provided.

Vijf kritische criteria

De transparante GMP-standaard is
een aanwinst voor de inkoper van
golfkarton

Tabel 1   Afwijkingen en gevolgen voor certificatie
Niveau van Status bij afsluiting Corrigerende actie Auditrapport Certificaat
afwijking audit
Kritisch Certificatie kan niet Actie plus herhalings- Rapport bevestigt Kan niet worden

worden aanbevolen audit nodig voor status uitgereikt
checken conformiteit

Grote afwijking tijdens Certificatie kan niet Actieplan binnen twee Rapport inclusief Kan niet worden
initiële audit worden aanbevolen weken na voorlopig actieplan bevestigt uitgereikt. 

rapport opsturen. status Kan worden toegekend
Grote afwijkingen dienen nadat tijdens herha-
binnen zes maanden te lingsaudit naar tevre-
zijn aangepakt denheid bewijs is gele-

verd voor oplossen
probleem

Grote afwijking tijdens Certificatie aanbevolen Actieplan opsturen bin- Rapport inclusief actie- Kan worden uitgereikt
herhalingsaudit op voorwaarde accepta- nen vier weken na ont- plan bevestigt status afhankelijk van aan-

bel verbeterplan vangst van voorlopig vaardbaarheid actie-
rapport plan. Indien actieplan

niet afdoende, certifi-
caat niet uitgereikt

Kleine afwijking Certificatie aanbevolen Actieplan opsturen Rapport  inclusief actie- Kan worden uitgereikt
op voorwaarde van binnen vier weken na plan bevestigt status afhankelijk van aan-
acceptabel verbeterplan ontvangst van voorlopig vaardbaarheid actie-

rapport plan


