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Ingrediënt & Product
Thema: Authenticiteit 

In het centrum van de Gelderse plaats 
Twello verwerkt Profish Food zestien 
vissoorten voor de retail in Nederland en 
Duitsland. Negen daarvan zijn MSC-
gecertificeerd, vier soorten zijn 
GlobalGAP-gecertificeerd. Het bedrijf is 
voor twee soorten op zoek naar een 
biologische variant (dorade en forel) en 

voor één soort naar een MSC-variant 
(sardines). “Dan is ons gehele 
assortiment op één of andere manier 
duurzaam gecertificeerd”, vertelt 
Alexandre Briët, hoofd Kwaliteitsdienst. 
“We willen ook uitbreiden naar andere 
biologisch gekweekte soorten, zoals 
zalm.”

Ook biologische vis
De retail neemt 99% van de productie af. 
De rest gaat naar instellingen als zieken-
huizen. Voor deze bedrijven produceert 

het visverwerkingsbedrijf voorgebakken 
kibbeling en lekkerbekjes. Profish Food 
importeert over heel de wereld MSC-
gecertificeerde vis. “We werken zonder 
tussenhandel”, vertelt Briët. Het bedrijf 
wil niet alleen duurzame, maar ook bio-
logische vis in het assortiment hebben. 
“Biologisch zal in het begin nog maar 
een tot twee procent zijn van onze pro-
ductie, maar we verwachten dat de vraag 
zal toenemen.” Eind juli dienden ze de 
aanvraag in bij Skal voor de certificatie. 
Half augustus bezoekt inspecteur Gert 
van Putten voor het eerst de fabriek voor 
de nulmeting. “De eerste keer kondigen 
we het bezoek aan, daarna komen we 
behalve op afspraak ook onaangekon-
digd langs”, legt Van Putten uit. Dat laat-
ste is voor Briët geen probleem. Ook 
BRC-auditors komen onaangekondigd 
langs, zo vertelde de kwaliteitsmanager 
eerder in VMT (nr. 26, 2010). “We hebben 
niets te verbergen.” 
Skal certificeert de verwerking van biolo-
gische vis sinds 2007. “Sinds de eisen 
voor biologische vis onder de wetgeving 
vallen, is Skal-certificering van biologi-
sche visproducten verplicht”, vertelt Van 
Putten. Het blijkt overigens dat alleen 

kweekvis biologisch kan zijn. Dit 
bevreemdt consumenten, beaamt Van 
Putten. “Want wild gevangen vis is niet te 
controleren.” Vis uit de Noordzee zal ook 
nooit de stempel biologisch mogen dra-
gen vanwege de verontreinigingen die de 
scheepvaart met zich meebrengt. 

Importmachtiging
Voor Europese landen geldt één en 
dezelfde wetgeving voor biologisch. Bui-
ten Europa heeft Skal een lijst met ande-
re landen die vergelijkbare wetgeving 
voeren, zoals Argentinië en Israël. Bij 
import van biologische producten uit  
landen die deze wetgeving niet voeren, 
moeten bedrijven een importmachtiging 
aanvragen bij Dienst Regelingen van het 
ministerie van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie (EL&I).  
Profish moet daarom een importmachti-
ging aanvragen voor biologische garna-
len uit Ecuador. De producent van de  
biologische garnalen is gecertificeerd 
door een Duitse certificeerder, BCS. Deze 
is bekend bij Skal, maar Profish heeft 
toch een importmachtiging nodig om  
de garnalen te kunnen invoeren en te 
verwerken.

Veel biologische vis is nog niet te koop in de supermarkt. Daar wil Profish Food verandering in 

brengen door biologische garnalen uit Ecuador te importeren. Om deze garnalen in Nederland te 

kunnen verhandelen als biologisch moet het bedrijf een Skal-certificatie aanvragen. VMT mocht 

aanwezig zijn bij de eerste audit.

Op pad met de bio-inspecteur

‘Je moet biologische producten 
behandelen als allergeen’

Kwaliteitsmanager Alexandre Briët leidt Skal-inspecteur Gert van Putten rond door de fabriek.
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Hele keten controleren
Van Putten benadrukt dat een bedrijf zelf 
de verantwoordelijkheid heeft voor de 
goede afhandeling bij de import van bio-
logische producten. Profish moet ervoor 
zorgen dat op alle papieren die de doua-
ne aftekent het woord biologisch staat. 
Daarna komt Skal in het spel. De certifi-
ceringsinstelling inspecteert de laatste 
stappen in de keten: verwerking, import, 
opslag. Wil Profish de biologische garna-
len uit Ecuador verhandelen en verwer-
ken, dan moet het bedrijf een Skal-certi-
ficering krijgen. “Sinds 2005 is het wette-
lijk verplicht om handel en opslag te 
certificeren, om de keten te sluiten”, ver-
telt Van Putten. “Zo is de consument er 
zeker van dat de hele keten is gecontro-
leerd en het product authentiek bio is.”

Checklist
Van Putten geeft aan dat hij vandaag hier 
op locatie als inspecteur optreedt. Op het 
kantoor van Skal is hij certificeerder en 
beoordeelt de rapporten van andere 
inspecteurs, net zoals collega’s zijn 
bevindingen bij Profish zullen beoor-
delen.
Vandaag vindt de nulmeting plaats. Van 
Putten controleert of Profish aan alle 
eisen voldoet om het predicaat biolo-
gisch te mogen dragen. Aan de hand van 
een checklist heeft kwaliteitsmanager 
Briët alle benodigde documenten verza-
meld. Drie dikke mappen liggen op tafel. 
“Ik ben er vier tot vijf dagen mee bezig 

geweest. Het voordeel is dat ik de meeste 
documenten al heb vanwege andere cer-
tificaten die we voeren.” MSC, Global-
Gap, BRC: Profish heeft alle certificaten. 
Binnen zes weken na de aanvraag zou het 
bedrijf het logo ‘biologisch/ecologisch’ al 
mogen dragen als alles in orde is.

Interne tracering
Behalve een controle van de papieren, 
leidt Briët bio-inspecteur Van Putten 
rond in de fabriek. Hij toont hem bij elke 
computer de registratieprocedures. Hij 
toont de code op een verpakking waar-
aan het bedrijf kan zien op welke dag van 
het jaar dat specifieke product is gepro-
duceerd. Volgens Van Putten komt het 
erop neer om biologische producten te 
behandelen als allergeen. “Ze moeten 
strikt gescheiden worden gehouden van 
andere niet-biologische ingrediënten.” 
Ook de uitval en de grootte van de rest-
stromen moet het te certificeren bedrijf 
registreren zodat de interne tracering op 
orde is.
De eerste indruk van de fabriek van Van 
Putten is goed. “De kwaliteit is hoog, de 
productiehallen zijn ruim opgezet waar-
door alles goed beheersbaar is.” Van Put-
ten geeft aan dat bij alleen opslag en 
handel minder te beoordelen valt dan bij 
de verwerking van biologische produc-
ten. Bij dat laatste komt veel meer kijken, 
zoals controle van de machines en de 
hulpstoffen. Ook als producten van 
groot- naar kleinverpakking overgaan, 

geldt dat als een bereidingswijze.” De 
inspecteur noteert alle waarnemingen en 
stuurt die naar het kantoor van Skal. Als 
het bedrijf aan de wettelijke eisen vol-
doet, dan mag het de producten bestem-
pelen als biologisch en het EU-logo en 
EKO-keurmerk op de verpakking aan-
brengen, mits Skal het voorbeeldetiket 
heeft goedgekeurd.
Profish draagt op vele verpakkingen het 
MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen 
vis. “Dat is wereldwijd goed geregeld, 
ook buiten de Europese Unie. Ik hoef 
alleen een certificaat te controleren bij 
een bedrijf, dan kan ik daarvan afnemen 
als alles goed wordt geregistreerd”, ver-
telt Briët. Bij biologische producten is 
een duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen EU-landen en niet-EU-landen.
“De controles zijn daarom ook veel strak-
ker, maar dit is alleen maar goed voor de 
betrouwbaarheid van het keurmerk”, 
stelt hij.
“MSC is minder streng vergeleken met 
biologische certificering”, vult hij aan. 
“Als het bedrijf een vis in beslag maakt, 
zoals kibbeling, hoeft alleen de vis gecer-
tificeerd te zijn, niet het deeg en niet de 
olie. Voor een biologisch label moeten 
echter alle ingrediënten aan de bio-regel-
geving voldoen.” 

Reinigingsprotocol
Van Putten let ook op het schoonmaak-
regime en vooral op de registratie daar-
van. Voor het bewerkingstraject contro-
leert de inspecteur onder andere het
reinigingsprotocol van de machines. Na 
het eerste beoordelingsmoment levert de 
inspecteur een rapport aan met de bevin-
dingen. Het bedrijf heeft vervolgens drie 
maanden de tijd om onregelmatigheden 
aan te pakken en alles compleet te 
maken. Belangrijk in de bioketen zijn de 
identificatie van kritische punten, zoals 
contaminatie met niet-toegestane stoffen 
en producten. Tijdens de volgende 
inspectieronde wordt specifiek op die 
punten gelet. 

Reportage

Op pad met de bio-inspecteur

Dionne Irving

‘MSC is minder streng 
vergeleken met biologische 
certificering’

Profish Food is per 30 augustus 2011 gecertificeerd voor de import en verwerking van
biologische garnalen.
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