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Voedselveiligheid & Kwaliteit 

Jan Kranghand, Head of International External Infrastructure, Strategic Quality 
Management bij METRO AG over voedselveiligheid

‘We leggen de lat 
hoger’
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Bij sustainability zien we nu al, gek genoeg bij vis, meer dan 70 ecolabels en rating lists als de Viswijzer.
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Omslagartikel

“GFSI werkt alweer aan de zesde versie van haar Guidance 
document met daarin de eisen waaraan voedselveiligheidsma-
nagementsystemen moeten voldoen. Belangrijke wijziging is 
de gedetailleerde omschrijving en uitbreiding van de scope. Bij 
manufacturing is daar onder andere distributie, opslag en ver-
pakking en retail/wholesale bijgekomen.
Bij de key elements, normen waartegen standaarden worden 
gebenchmarkt, leggen we de lat niet hoger. Die lag al hoog. 

Minder schema’s
Verder verhogen we de lat voor nieuwe schema’s. We willen toe 
naar een paar echt goede standaarden die zich in iedere tak, of 
dat nu retail of industrie is, kunnen bewijzen. Dus voordat GFSI 
een nieuw schema gaat benchmarken, moet dit schema enige 
omvang hebben, al geaccrediteerd zijn en grotendeels betrek-
king hebben op food safety. In dat opzicht zal versie zes een 
schok teweegbrengen in standaardland. 
We zullen rond het huidige aantal van 12 door GFSI erkende 
schema’s blijven schommelen; nieuwkomers zullen niet geheel 
nieuwe standaarden zijn, maar eerder extensions van bestaan-
de, bijvoorbeeld FSSC 22000 die haar scope verbreedt naar 
verpakkingen en/of feed. Andere denkbare voorbeelden zijn IFS 
Logistics en BRC Institute of Packaging. Deze zijn al een poosje 
actief en hebben zich al bewezen. Een dergelijke ontwikkeling 
zie je ook bij GlobalGAP, waar aquacultuur en feed er bij zijn 
gekomen.

Betere performance
Belangrijkste doel van versie zes is de performance van de sche-
ma-eigenaren te verbeteren. Retailers zijn vooral ontevreden 
over de manier waarop deze de CI’s (certificerende instellingen, 
red.) controleren, vooral de kwaliteit van hun auditoren. GFSI 
gaat daarom opnieuw een Auditor Competence werkgroep in 
het leven roepen. Verder gaan we als GFSI via zogeheten inte-
griteitprogramma’s eisen stellen aan wat schema-eigenaren 
moeten doen om te bewijzen dat hun standaard werkt en dat 
de CI’s hun werk goed doen. We willen af van al die klachten en 
incidenten.
Via bureau-audits bij de CI’s gaat GFSI dat verifiëren. De resul-
taten daarvan, samen met die van de jaarlijkse management-
review, worden omgezet in corrigerende maatregelen en, zo 
nodig, sancties. 

Raden voor Accreditatie
Overigens krijgen ook de Raden voor Accreditatie de auditresul-
taten van de hoofdkantoren van de schema-eigenaren. Eigenlijk 
zou deze raden de CI’s strenger moeten controleren. In het 
algemeen voeren zij te weinig controles uit. Ook hebben zij 
onvoldoende detailkennis van de schema’s.
Er zijn zelfs binnen het GFSI gedachten, maar dat is nog ver 
weg, dat de GFSI de Raad voor Accreditatie zou worden voor 

dit soort schema’s. Daarmee zouden we dan het gehele proces 
onder controle hebben.
Raden voor Accreditatie zouden meer die zaken moeten contro-
leren die wij afgecheckt willen zien. Het Technical Accreditation 
Committee van GFSI heeft daarvoor nagegaan hoe we extra 
voorwaarden kunnen laten opnemen in de ISO 17011 norm die 
een Raad voor Accreditatie gebruikt om CI’s te controleren. Alle 
stakeholders zijn daarbij betrokken. Dat document is af – het 
staat op de GFSI-site www.mygfsi.com – en ligt bij zowel de 
internationale als Europese federatie van Raden voor Accredita-
tie. Idee is dat de schema-eigenaren dat document gaan imple-
menteren samen met de Raden voor Accreditatie. Dat proces 
loopt nu.

Field assessments
In navolging van GlobalGAP gaan schema-eigenaren als BRC 
en recent ook IFS integriteitprogramma opzetten. We kun-
nen als IFS met de auditor van de CI meelopen, maar ook zelf 
onaangekondigd auditten, bijvoorbeeld bij een klacht of als 
we een auditrapport van een CI niet vertrouwen. Het Integrity 

Surveillance Committee van IFS krijgt de auditresultaten van de 
controles geanonimiseerd case by case voorgelegd. Namen van 
auditors interesseren ons niet zozeer; we willen weten wat daar 
aan de hand is. 
Bij GlobalGAP, waar sinds begin 2009 wordt gewerkt met een 
integriteitprogramma, zijn inmiddels 70 van dergelijke cases 
beoordeeld. Tot nu toe heeft dat de CI’s, schat ik, zo’n €70.000 
gekost. Behalve boetes zijn dat voornamelijk kosten voor herau-
dits, extra field audits of bijvoorbeeld het verplicht laten volgen 
van trainingen. Voor 2010 heeft GlobalGAP 260 assessmentda-
gen ingepland. Dat zijn dan zowel CI-bureau audits als Farmer 
assessments. Inmiddels zijn 95% van de geregistreerde CI’s ge-
audit. Daarmee geven we aan dat we het serieus nemen.

Onaangekondigd
Het niet van te voren aankondigen van audits is nieuw en 
onderwerp van discussie bij een aantal schema-eigenaren. Op 
dit moment schakelt IFS daar auditors ad hoc voor in; we laten 
dit dus niet over aan de betreffende CI die al de reguliere aan-
gekondigde audit doet.
Retailers zullen dergelijke onaangekondigde audits steeds 
vaker gaan eisen van de standaardeigenaren. Uiteindelijk wordt 

Bij de METRO Groep is Jan Kranghand verantwoordelijk voor de kwalificatie van de 
toeleveranciers in 33 landen. Daarnaast is hij GFSI-lid en voorzitter van het GFSI 
Capacity Building Programma Global Markets. Een gesprek over het zesde Guidance 
Document, de opkomst van Integrity Programma’s, lokale leveranciers in derde 
landen en het toenemend belang van sustainability.

‘Versie zes zal een schok 
teweegbrengen in standaardland’
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dit instrument gebruiken en hoe kan de retail dit instrument 
gebruiken. De gehele zaak wordt nu opgebouwd. Je kunt, zoals 
Wal-Mart dat heeft gedaan, wel vragen naar standaarden, maar 
resultaat was dat er onvoldoende auditors waren. 
Wat we nu zien is dat Afrika eraan komt, met name Zuid-Afrika, 
en ook Azië. Veel buitenlandse retailers, fast-foodketens en 
fabrikanten zijn al in die landen aanwezig. Rond voedselveilig-
heid heeft ieder zijn eigen aanpak. Als METRO Groep hebben 
we twee jaar geleden gezegd: laten we nu een internationaal 
model creëren, waarvan we allemaal de uitkomst accepteren, 
en daarmee niet de kosten in de supply chain op lokaal niveau 
gaan verhogen. De doelstelling van GFSI ‘once certified, accep-
ted everywhere’ proberen we ook hier door te voeren. Dus als 
Wal-Mart een leverancier heeft gescreend, accepteren wij hun 
resultaten.

Hinkstapmodel
De GFSI werkgroep Global Markets, die ik voorzit, heeft een 
soort hinkstap-model gemaakt voor lokale leveranciers in 
die landen. Als basis dienen een aantal key elementen uit de 
bij GFSI bekende standaarden en de Codex guidelines. We 
onderscheiden daarbij een basic en een intermediate niveau. 
Bij het basisniveau zit een bedrijf op ongeveer 30% van de key-
elements uit de zesde versie van het guidance document, bij 
intermediate op 70%. 
Eenmaal op basisniveau heeft een leverancier een jaar om het 
intermediate level te bereiken en vervolgens nog een jaar om 
door te groeien naar één van de door het GFSI erkende stan-
daarden. Het is het dus een soort continuous improvement 
model.

dat ook de meerwaarde voor de keuze van een schema. Of voor 
het voortbestaan van een schema; misschien moeten we zelfs 
wel die kant op. 

Per 2012
Gek genoeg hebben we een hele tijd zitten dubben over het 
instellen van type 1 en type 2 schema’s. Type 1 zijn schema’s à la 
BRC en IFS, internationaal geaccepteerd, meerdere raden voor 
accreditatie die meewerken, enzovoorts. Type 2 zijn schema’s 
die worden gedicteerd door de nationale overheid; deze is 

zowel schema-eigenaar als Raad van Accreditatie. Een voor-
beeld is China. Je kunt zeggen: ik negeer dat, maar … Dus je 
moet voor dergelijke ontwikkelingen openstaan en zaken in het 
guidance document, met name de governance, regelen. 
Versie zes zal per 1 januari 2011 van kracht worden. Alle eige-
naren hebben dan een jaar de tijd om hun aanpassingen in te 
dienen en die te laten benchmarken. 

Global Markets
GFSI is altijd vooral een Europees gebeuren geweest. Sinds 
2007, 2008 zien we een toenemende belangstelling vanuit 
Amerika. Zij lopen twee, drie jaar achter bij Europa ten aanzien 
van wat is accrediteren, wat is certificeren, hoe gaat de overheid 

‘Iedereen doet maar wat’

 Jan Kranghand: “Onaangekondigde audits worden de meerwaarde voor de keuze van een schema, of zelfs voor het voortbestaan daarvan; 
misschien moeten we zelfs wel die kant op.”
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We zijn bezig om daarvoor met een aantal mensen – retailers 
als METRO en Ahold, maar ook industrie en FAO – een bench-
markmodel op te richten. Een vergelijkbare ontwikkeling zullen 
we gaan zien bij Fair Trade, UTZ, sustainable palm oil.  

Tracing
Met sustainability zal ook traceability sterk in belang toenemen. 
Bij voedselveiligheid konden we al niet zonder traceability, 
alleen zijn we daar nooit echt ver gekomen met het vormen van 
een internationale norm. 
De finale klant zal van traceability niet zo veel merken, maar 
de industrie zal zich terdege moeten realiseren of zij daarvoor 
geen internationale standaarden kunnen gaan gebruiken. Er 
zijn veel initiatieven, de meeste komen niet ver of zijn duur. Bij 
METRO mikken we op GS1. We hebben al diverse projecten. In 
China bijvoorbeeld hebben we een eigen project, Star Farm, 

waarbij de consument met zijn iPhone een product kan scannen 
en kan zien van welke farm het product komt, welke certificaten 
dit bedrijf heeft en hoe het logistieke en productieproces is 
geweest.
Op www.starfarm.com.cn kan de consument van 750 produc-
ten deze informatie opvragen. Dat hebben we als METRO zelf 
ontwikkeld. Hetzelfde doen we in een tomatenproject met Hol-
landse telers. Daarbij stoppen we veel informatie in de barcode. 
Bij de kassa’s kunnen we die gegevens koppelen aan de klant. 
Met andere woorden, als een klant tomaten koopt en met één 
batchnummer is iets mis, hoef ik alleen nog maar die klanten 
te informeren en geen grote, publieke recall op te starten. Dit 
project loopt al bij één van onze winkels in Duitsland.
Het leuke van dat je al die informatie in een barcode kunt stop-
pen, is dat je bijvoorbeeld de consument kunt waarschuwen dat 
hij met het oog op de tht, het product binnen twee dagen moet 
opeten, of dat de winkel besluit het niet meer te verkopen. Je 
kunt er dus veel meer mee doen.”

Pilots
De leden van de Global Markets werkgroep hebben verschil-
lende pilots gedaan: Coca-Cola in China, METRO in Egypte en 
Oekraïne, Aeon in Maleisië en Wal-Mart in Chili. Op alle con-
tinenten is met dit model ervaring opgedaan. Tweederde van 
de leveranciers in die landen bleek bij aanvang onder het basic 
level te zitten. Dus op dat niveau praten we. Toch leveren die 
aan de retailers omdat deze anders niets op de plank hebben 
staan.
Met enige hulp van buitenaf bereikte tweederde van hen al na 
drie, vier maanden het basic level. Maar ik zeg nog steeds: dat 
basic level is niet veel. In feite praat je alleen nog maar over 
controle; dat leveranciers een ccp kunnen controleren. Daarna 
hebben ze nog een, twee jaar nodig voor het ontwikkelen van 
hun management, training, systemen. Maar ik sluit niet uit dat 
sommige retailers zich tevredenstellen met intermediate level.
De pilots voor basic level zijn afgerond, die voor intermediate 
level lopen nog. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar 
dezelfde resultaten zien. We hopen dit model te lanceren op het 
International Food Safety Congres van GFSI volgend jaar febru-
ari in Londen. Vanaf dan zullen alle documenten openbaar zijn.

Scope
Na manufacturing is er inmiddels ook een zelfde werkgroep 
begonnen voor het pre-farm gedeelte, in eerste instantie 
groente en fruit, maar dat zal zich uitbreiden naar andere pro-
ductgroepen. 
Verder hebben we gezien dat ook Europese retailers het model 
gaan gebruiken voor hun lokale leveranciers. Een voorbeeld is 
het Salsa-schema in Engeland: Safe and Local Supplier Approval 
voor ondernemers die aan een of enkele lokale winkels leveren. 
We dachten dat de retailers deze zelf al onder controle hadden.
Behalve de industrie, retail, foodservice en CI’s zaten in de 
werkgroepen ook UNIDO – de United Nations Industrial Deve-
lopment Organisations – en de WTO. Ook zij vinden dit een 
interessant model. Met UNIDO heeft METRO nu een unieke 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten om het Global Mar-
kets model verder uit te rollen. Iedere retailer of fabrikant 
kan eraan deelnemen. Wij voeren als METRO op dit moment 
gesprekken met meerdere organisaties om dit model te gebrui-
ken bij de kwalificatie van leveranciers, o.a. de Worldbank, FAO 
en IFC, zijn zeer geïnteresseerd.

Sustainability
Met de toenemende aandacht voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen kan ik me voorstellen dat we binnen CGF, 
het consumer goods forum – dat is de opvolger van CIES – een 
vergelijkbare organisatie als GFSI krijgen voor sustainability. 
Juni 2009 is er voor dit onderwerp al een werkgroep opgericht. 
Zoals we tien jaar geleden met elkaar hebben besloten dat food 
safety non competitive zou zijn, denk ik dat binnen drie tot vijf 
jaar sustainability dat ook zal worden. Je hebt het of je ligt eruit. 
Het wordt daarmee een basisvoorwaarde om nog te kunnen 
leveren aan de retail. En dan komt nog een keer milieu en dan 
nog een keer social.
Bij sustainability zien we nu al, gek genoeg bij vis, meer dan 70 
ecolabels en rating lists als de Viswijzer. Iedereen doet maar 
wat. Niemand weet meer wat al die labels inhouden, de consu-
ment niet, maar ook de retailer niet. Kijk je naar de andere kant 
van de keten, dan weet de visser ook niet meer op wie hij zich 
nu moet richten. Hans Damman

METRO AG, met hoofdkantoor in Düsseldorf, behaalde 
in 2009 een omzet van €65,5 miljard verdeeld over 2.100 
winkels in 34 landen waar ruim 300.000 mensen werken. 
Grootste winkelketen is METRO/MAKRO Cash & Carry 
(€31mld), en MediaMarkt/Saturn (€20 mld en Real (€11 
mld). In Nederland is METRO in food vooral bekend om 
haar MAKRO-vestigingen die sinds 1998 deel uitmaken van 
het concern en ondergebracht zijn bij METRO Cash & Carry. 
Deze formule kent meer dan 20.000 voedingsmiddelen en 
30.000 non-food producten.

METRO AG

‘Tweederde van de leveranciers 
voldeed niet aan het basic level’
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