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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Specificaties

De specificaties van grondstoffen, ver-
pakkingsmaterialen en eindproducten 
staan centraal binnen de BRC- en IFS-
certificatie. De criteria van deze standaar-
den zijn erop gericht dat de leverancier 
beheerst dat geleverde producten vol-
doen aan ‘de wetgeving, voedselveilig-
heidseisen en klantafspraken zoals vast-
gelegd in de eindproductspecificatie’. 
Specificaties die niet up-to-date zijn, 
onvoldoende in relatie staan met de 
receptuur of onderling een logisch ver-
band missen, vormen een belemmering 
voor certificatie (‘knock-out’). Let er hier-
bij ook op dat analytische parameters en 
bijbehorende normen gebaseerd zijn op 
EU-wetgeving en/of op regelgeving in het 
land van bestemming.

Klachten
Bij de klachten die bedrijven ontvangen, 
blijkt regelmatig dat wat de afnemer als 
een ‘afwijking’ ervaart, de leverancier als 
‘normaal’ beschouwt. Vaak is de specifi-
catie dan te ruim geformuleerd of onvol-
ledig. Voorbeelden daarvan zijn het aan-
tal donkere plekken in voorgegaarde 
aardappelen, de hoeveelheid kruiden op 
chips, de samenstelling van een voorge-
sneden groentepakket of de hoeveelheid 
productgerelateerde verontreinigingen 
(pitten, stokjes, steentjes). Vaak kunnen 
klachten en irritaties worden weggeno-
men door specifiekere normen overeen 
te komen en vast te leggen in de product-
specificatie.

Compleet
Wanneer is een specificatie compleet? 
Daar wordt zeer verschillend over 

gedacht. Dit is natuurlijk afhankelijk van 
het soort product en het doel van de spe-
cificatie. Vaak wordt voor hetzelfde pro-
duct door de respectievelijke partijen 
zowel een inkoop- als verkoopspecificatie 
opgesteld. De afnemer stelt eisen aan 
bijvoorbeeld informatie over de herkomst 
van grondstoffen en ingrediënten, de wij-
ze van beheersing van specifieke voedsel-
veiligheidsgevaren of de houdbaarheids-
termijn bij 7°C. De leverancier daarente-
gen beperkt zich bij voorkeur tot 
algemene specificaties en verklaringen 
en specificeert de houdbaarheidstermijn 
het liefst bij 2°-4°C. 
Een voorbeeld van een onderwerp dat 
regelmatig ontbreekt is de leesbaarheid 
van barcodes. Wanneer over het voor-
gaande geen overeenstemming wordt 
bereikt, is dit een potentiële bron voor 
misverstanden.

Databases
Om de communicatie tussen partijen te 
verbeteren worden specificaties steeds 
vaker vastgelegd in databases. Voorbeel-
den hiervan zijn SpecsPlaza in de bak-
kerijsector en Foodscore voor retailers. 
Een belangrijk voordeel van dergelijke 
databases is dat hiermee een grote mate 
van uniformiteit wordt afgedwongen. 
Maar de waarde van deze databases 
hangt sterk af van de volledigheid en 
betrouwbaarheid (juist, up-to-date) van 
de ingevoerde informatie. Het beheren 
van deze informatie is tijdrovend, maar 
van groot belang omdat ingrediënten-
declaraties worden berekend op basis 
van de informatie over grondstoffen uit 
deze databases. 

Wanneer de leverancier deze grondstof-
specificaties niet actueel houdt, kan de 
afnemer onbewust met een verkeerde 
declaratie op het etiket te maken krijgen. 
Het bijhouden van dit soort databases 
behoort dan ook onderdeel te zijn van 
het kwaliteits-/datamanagement systeem 
van de leverancier. Dat is nog lang niet 
altijd het geval. 

Transparant
Met de toenemende vraag naar transpa-
rantie in de keten zal ook de gedetail-
leerdheid van de informatie toenemen. 
Een kleine wijziging in de receptuur, het 
proces of bij een leverancier kan meteen 
een wijziging van de eindproductspecifi-
catie tot gevolg hebben. Bedrijven reali-
seren zich in het algemeen nog onvol-
doende dat dit niet vrijblijvend is en dat 
vervolgacties en communicatie richting 
hun afnemers steeds belangrijker wor-
den.

Over het gebruik en beheer van productspecificaties wordt veel 

gesproken en ook geklaagd. Als certificatie-instelling kunnen we 

het belang van goede en actuele specificaties niet genoeg 

benadrukken. Ik hoop dat u uw voordeel kunt doen met onze 

visie en ervaringen.

Volgens ervaringen van BRC- en IFS-auditoren zijn specificaties nog te vaak:
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Standaarden zijn erop gericht dat geleverde producten 
voldoen aan ‘de wetgeving, voedselveiligheidseisen en 
klantafspraken zoals vastgelegd in de eindproduct
specificatie’. 
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