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Voedselveiligheid

Aan de bestaande normeringen en kwaliteitmanagementsystemen – ISO,

BRC, IFS, HACCP – kan SQF, Safe Quality Food, worden toegevoegd. SQF

vult de gaten die andere systemen open laten. Doel is een betere

ketenregie die moet leiden tot de best mogelijke voedselkwaliteit en voed-

selveiligheid tegen minder kosten.

Safe Quality Food (SQF) is een geïnte-
greerd voedselveiligheid- en kwaliteitma-
nagementsysteem dat werd ontwikkeld
door en voor voedingsmiddelenprodu-
centen. Hiermee onderscheidt het zich
van normeringen als BRC en IFS die door
retailers werden ontwikkeld.
De SQF-norm heeft als basis de HACCP-
methode. Dit betekent dat bij SQF ook
wordt gewerkt met gevaren- en risico-
analyses, Critical Control Points (CCP’s)

en het definiëren van beheersmaatrege-
len zoals vastgelegd in het HACCP-stap-
penplan van de Codex Alimentarius.
Naast de CCP’s kent men ook CQP’s (Cri-
tical Quality Points).
Het Amerikaanse Food Marketing Institu-
te (FMI) beheert SQF. Onder het beheer
vallen onderzoekprogramma’s, opleidin-
gen, industriële relaties en publieke za-
ken namens circa 1.500 leden – super-
markten en groothandelaren – wereld-
wijd. Bekende Europese leden zijn Royal
Ahold NV, DelHaize Le Lion, J Sainsbury
plc, Tesco plc, Internationale Spar Cen-
trale BV en Schuitema NV. Het FMI heeft

haar hoofdkantoor in Washington DC.
Voor wat betreft Nederland sluit het SQF
aan bij het standpunt en de ambitie van
de ministeries van LNV en VWS zoals be-
schreven in de voortgangsnota ‘Veilig
voedsel voor iedereen, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid’.

GFSI-erkend
Het SQF 2000-programma werd in 2004
erkend door het Global Food Safety Initi-
ative (GFSI). Bij het GFSI, dat wordt geco-
ördineerd door CIES – The Food Business
Forum te Parijs, is een aantal van ‘s we-
relds belangrijkste retailers aangesloten.
Zij stellen samen met de belangrijkste
voedselproducenten voedselveiligheids-
normen vast. Het Nederlandse Ahold is
voorzitter van het GFSI.
Doel van het GFSI is het consumenten-
vertrouwen in voedingsmiddelen vergro-
ten. Dit wordt bereikt door het opzetten
en onderhouden van een benchmark van
voedselveiligheidstandaarden en het be-
vorderen van de wereldwijde betrouw-
baarheid van de kwaliteit van de geaccre-
diteerde certificeringinstanties.
In maart 2005 werd ook het SQF 1000-
programma door het GFSI erkend. Met
het SQF 1000- en het SQF 2000-program-
ma is een uniek kwaliteitmanagement-
systeem ontstaan dat begint bij de pri-
maire sector (telers en boeren) en eindigt
bij de supermarkt. Hiermee is de voed-
selveiligheid binnen de hele keten ge-
borgd. SQF bestaat uit twee program-
ma’s, SQF 1000 en SQF 2000, met ieder
drie niveaus (zie figuren).

Drie niveaus
Het voordeel van de drie niveaus is dat
een organisatie eenvoudig kan instap-
pen. Men kan beginnen op niveau een en
doorgroeien naar niveau drie. Zoals in de

figuren is aangegeven, worden de GAP/
GMP/HACCP-eisen meegenomen in de
verschillende niveaus.
Op vrijwillige basis kunnen extra modu-
len worden toegevoegd. Deze worden
direct aan de normering gekoppeld,
waarmee ze integraal onderdeel worden
van het SQF-programma – een duidelijke
meerwaarde ten opzichte van andere
systemen. Voorbeelden van modulen
zijn: milieu, arbeidsomstandigheden,
dierenwelzijn en beveiliging van produc-
tie en product.

SQF en GFSI
Doordat de GFSI de SQF-norm heeft er-
kend, voldoen SQF-gecertificeerde pro-
ducenten aan de voedselveiligheid- en
kwaliteiteisen die door, onder andere,
Ahold, Superunie en Schuitema worden
gesteld. Deze bij het GFSI aangesloten
retailers laten de keuze aan de producen-
ten voor een van de vijf certificaten: BRC,
IFS, HACCP, Efsis, SQF.
SQF onderscheidt zich van andere GFSI-
standaarden op zeven punten:
– Borging van de hele keten
– Multisite-certificatie
– Bevoegde consultants en trainers
– Nieuwe communicatietechnologieën
– Koppeling met andere thema’s
– Logo op producten
– Minder audits

Borging van de hele keten
Uit onderzoek van de stichting AKK en
Wageningen Universiteit komt naar vo-
ren dat in de versketen een derving
plaatsvindt van circa ¤ 1 miljard. Door
een effectieve koppeling tussen de scha-
kels van de keten kan dit verlies worden
gereduceerd. Alle tot nu toe gebruikte
voedselveiligheidnormen en kwaliteitma-
nagementsystemen zijn afgestemd op
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individuele schakels van de keten en kun-
nen niet of nauwelijks worden gekop-
peld. De SQF 1000- en 2000-normen slui-
ten goed op elkaar aan. Bovendien kun-
nen de schakels van de keten eenvoudig
worden gekoppeld. De hele keten kan
per niveau worden gecertificeerd. Hier-
door is voor ieder bedrijf een passend
instapniveau bereikbaar.

Multisite-certificatie
Meerdere vestigingen van een product of
marktorganisatie kunnen via een steek-
proef worden gecertificeerd, met als
voordeel lagere kosten voor certificering.
De certificeringlast wordt door de keten
gedeeld en dat komt de doelmatigheid
ten goede.

Bevoegde consultants en trainers
SQF-trainers en -consultants doorlopen
een SQF-programma en mogen alleen bij
voldoende resultaat hun diensten leve-
ren. Deze bevoegdheid geldt voor een
bepaalde tijd en wordt met enige fre-
quentie getoetst. Het risico van wildgroei
aan minder capabele trainers en advi-
seurs is hiermee geringer dan bij HACCP,
BRC en IFS. Op de site van het SQF Insti-
tute (SQFI) staat een overzicht van alle

certificerende instellingen. Ook is een
overzicht beschikbaar van de auditors die
bevoegd zijn om audits door te voeren. In
Nederland is SGS uit Spijkenisse geaccre-
diteerd voor het uitvoeren van audits
tegen SQF.

Nieuwe communicatietechnologieën
Auditoren verwerken hun rapportage
direct in een handcomputer die in verbin-
ding staat met de database die toeganke-
lijk is voor daartoe geautoriseerde ge-
bruikers. Toegang tot de database is er
op drie niveaus. Het eerste niveau betreft
een overzicht van SQF-gecertificeerde
bedrijven. Via internet (www.sqfi.com) is
dit niveau openbaar toegankelijk.
Het tweede niveau betreft informatie
over certificerende instellingen en is toe-
gankelijk voor betalende leden. Het der-
de niveau betreft de rapportages van de
auditors, dat alleen voor FMI en hiertoe
geautoriseerde auditors toegankelijk is.

Koppeling met andere thema’s
Op dit moment worden door het SQFI
modules voor milieu, biologische veilig-
heid en persoonsveiligheid opgesteld.
Deze modules kunnen eenvoudig worden
gekoppeld aan het basis-SQF-programma.

Logo op producten
Bij het behalen van het derde niveau
mogen bedrijven het SQF-logo op de ver-
pakking van hun producten en andere
informatiedragers plaatsen. Zo onder-
scheiden zij zich met hun producten van
concurrenten. Dit is een verschil met
andere certificaten. Bedrijven kunnen, na

verkregen toestemming, via een logo
aangeven dat zij bijvoorbeeld HACCP- of
BRC-gecertificeerd zijn, maar mogen dat
zij niet op hun product plaatsen.

Minder audits
SQFI verwacht dat, doordat met het SQF-
programma de volledige keten door mid-
del van multisite-audits kan worden
beheerst, de deelnemers minder gecon-
fronteerd worden met verschillende
audits en documenten. Dit bespaart tijd,
ergernis en kosten.

Michel de Waal
M. de Waal, Précon Food Management BV, 030-6566010,

mdewaal@precon-food.nl.

SQF 1000 is bestemd
voor de primaire
sector.

SQF 2000 is bestemd
voor de produceren-
de en verwerkende
sector.

SQF 1000 is 
speciaal
ontwikkeld voor 
de primaire sector 
(landbouw,
akkerbouw,
veeteelt).

– Voldoen aan alle SQF 1000 eisen
– Gebruik van het SQF logo alleen bij niveau 3
SQF Certificaat Niveau 3

– Risico-analyse
– SQF 1000 Plan ++ (voedselveiligheidsplan)
SQF Certificaat Niveau 2

– GAP1++
– SQF Practitioner
– SQF training
SQF Certificaat Niveau 1

Conform
GAP

Conform
HACCP-eisen

Volgens voedselveilig-
heids- en kwaliteits- 
managementsystemen

Meerdere vestigingen van een
organisatie kunnen via een
steekproef worden gecertificeerd

1 GAP (Good Agricultural

Practice
2 GHP: Good Hygienic

Practice.

SQF 2000 is 
speciaal
ontwikkeld voor 
de producerende 
en verwerkende 
sector (productie, 
distributie).

– Voldoen aan alle SQF 2000 eisen
– Gebruik van het SQF logo alleen bij niveau 3
SQF Certificaat Niveau 3

– SQF 2000 Plan ++ (HACCP Plan)
SQF Certificaat Niveau 2

– GMP/GHP2++
– SQF Expert
– SQF training
SQF Certificaat Niveau 1

Conform
GMP

Conform
HACCP-eisen

Conform HACCP / 
Kwaliteits-
managementsysteem


