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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Standaarden

Aldin Hilbrands, senior manager Product Integriteit bij Koninklijke Ahold, 
over de ontwikkelingen bij GFSI:

‘GFSI zet zwaar in 
op betrouwbare 
certificaten’

Aldin Hilbrands van 
Ahold: “GFSI heeft 
veel meer aandacht 
voor de effectiviteit 
van een schema; dat 
is wat telt.”
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Omslagartikel

Druk, erg druk, zijn ze bij het Global Food Safety Initiative 
(GFSI). Een bestuurslid als Hugo Byrnes, in het dagelijks leven 
hoofd Product Integriteit bij Koninklijke Ahold, is ook na vele 
pogingen niet te bereiken, noch per telefoon, noch per e-mail. 
Een gesprek met zijn naaste collega Aldin Hilbrands, senior 
manager Product Integriteit bij Ahold, leert dat Byrnes in Tokio 
een GFSI-bestuursvergadering heeft, en dat er achter de scher-
men van het Consumer Goods Forum veel gaande is. Behalve in 
Tokio wordt er deze maand vergaderd in San Francisco (Global 
Social Compliance), Barcelona (IT) en Chicago (‘Future leaders’ 
congres). Hilbrands geeft, mede namens Byrnes, alvast enig 
inzicht in de globale ontwikkelingen. 

Tesco
Rond de Britse retailer Tesco is zeker in GFSI-verband de afgelo-
pen jaren veel te doen geweest. Hoewel zij in juni 2007 toezeg-
den om GFSI-erkende schema’s te accepteren als leveringsvoor-
waarden voor hun toeleveranciers, is dat er in de praktijk nooit 
echt van gekomen. Dat zorgt niet alleen voor gezichtsverlies 
voor GFSI, maar ook voor veel wrevel en scepsis in het werkveld, 
met name bij fabrikanten die geconfronteerd bleven met eigen 
specifieke eisen en audits van deze retailer. 
Desgevraagd zegt Hilbrands dat dit punt aandacht blijft vragen 
van het GFSI-bestuur. Bekend is dat Tesco veel grip wil houden 
op de kwaliteit van de certificatie-instellingen en hun auditors. 
De komende tijd moet duidelijk worden of Tesco zich alsnog 
confirmeert gezien de stringente eisen die GFSI in zijn Guidance 
Document versie 6 stelt ten aanzien van het bestuur (‘governan-
ce’) van de schema’s door zijn eigenaren, inclusief het bewaken 
van de kwaliteit van het werk van de geaccrediteerde certifica-
tie-instellingen en hun auditors. 

Goed bestuur 
Hilbrands omschrijft de eisen met betrekking tot de governance 
als ‘zwaar en omvangrijk’. “GFSI vraagt nogal wat van schema-
eigenaren, dat moet je niet onderschatten. Ze moeten dit niet 
alleen goed op papier hebben staan, maar ook daadwerkelijk in 
de praktijk hebben doorgevoerd. Behalve het opstellen van sta-
tuten en op risicoanalyse gestuurde integrity programma’s, 
moeten schema-eigenaren contracten met GFSI afsluiten. Ook 
moeten ze een fee gaan betalen voor alle GFSI-inspanningen, 
zoals het aanpassen van het Guidance Document.”

Certificatie-instellingen
GFSI voert de druk op de schema-eigenaren en de daaraan ver-
bonden certificatie-instellingen (CI’s) dus flink op. Begrijpelijk, 
aangezien hun auditors in zeer sterke mate de kwaliteit van de 
audit en daarmee de waarde van het afgegeven certificaat bepa-
len. “Vandaar dat de grote schema’s in toenemende mate een 
auditor registratiesysteem in de eigen database aan het invoe-
ren zijn met daarbij de scope: kennis en ervaring. Pas als een 

schema een auditor erkent, kan deze zijn auditrapport in de 
database invoeren. Dat moet vaak binnen een door het schema 
gestelde periode gebeuren anders zal het schema sancties tref-
fen richting de CI bij regelmatige overtreding.”
Desgevraagd meent Hilbrands dat GFSI de auditduur nog niet 
voorschrijft aan de schema-eigenaren. “Daar is wel veel over 
gesproken, maar gezien de grote verschillen tussen schema’s voor 
de boerderijfase, industrie, verpakkingsmaterialen en bijvoor-
beeld logistiek, zijn daarvoor nog geen eisen opgesteld. De beno-

digde auditduur is overigens ook de eerste verantwoordelijkheid 
van de schema-eigenaren zelf om deze voor te schrijven en te 
handhaven. Dat laatste is wel als zodanig vastgelegd door GFSI.” 

Afvallers
Stichting Certificatie Voedselveiligheid heeft al laten weten haar 
HACCP-schema niet in te dienen om te worden gebenchmarkt 
(zie ook pag. 15). Hilbrands verwacht dat er wel eens meer 
schema-eigenaren dit besluit zullen nemen, vooral de kleinere 
schema’s. “Dat is jammer, het kan een goede standaard zijn die 
lokaal wordt geaccepteerd, maar de doelstelling van GFSI is 
harmonisatie en dus zo min mogelijk standaarden.”

Regulatory Affairs
Binnen GFSI is de werkgroep Regulatory Affairs inmiddels zo’n 
anderhalf jaar bezig om de GFSI-activiteiten zo goed mogelijk af 
te stemmen met andere stakeholders zoals overheden en hun 
toezichthouders, maar ook met de industrie; denk daarbij 
onder meer aan de zelfcontrolesystemen die zijn opgezet voor 
het borgen van de voedselveiligheid. 
“Ze hebben hiervoor ‘third-party certification white papers’ 

Het Global Food Safety Initiative, onderdeel van het Consumer Goods Forum, zet op 
het gebied van voedselveiligheid wereldwijd de toon ten aanzien van standaarden. 
Begin dit jaar werden de eisen aangescherpt, maar veel ingrijpender, deze werden 
ook sterk uitgebreid. Ook voor social compliance zullen de retailers zich de 
komende tijd veel meer gaan inzetten.

‘In tegenstelling tot voedselveiligheid, 
zijn er bij duurzaamheid geen FAO- of 
Codex-richtlijnen’
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De meest recente stand van zaken ten aanzien van voedsel-
veiligheid krijgt de sector te horen op de VMT-bijeenkomst 
‘De waarde van het Certificaat’ op donderdag 1 december 
in het NBC in Nieuwegein. Op het VMT Food Event op 14 
maart 2012 zal aan het Global Social Compliance Program-
ma (GSCP) aandacht worden besteed. 
Voor meer informatie: www.vmt.nl/bijeenkomsten

VMT-bijeenkomst
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ik het nog niet eens over landen als Egypte of India. Kun je 
nagaan wat voor enorme inspanning er daar nog moet worden 
geleverd. Toch willen we als GFSI ook deze handschoen oppak-
ken gezien de enorme potentie van deze landen.”

Social Compliance
Hilbrands wil ook de aandacht vestigen op aspecten buiten 
voedselveiligheid. Daarbij noemt hij het voorbeeld van sociale 
duurzaamheid. “Binnen het Consumer Goods Forum is naast 
het GFSI hiervoor een andere organisatie opgericht, het Global 
Social Compliance Programme (GSCP; eind oktober is in San 
Francisco hierover een algemene vergadering, red.). Doel is om 
wereldwijd tot een gezamenlijke benadering te komen rond 
arbeidsomstandigheden en -rechten. Daarbij kun je twee zaken 
onderscheiden: de inhoud van de norm en het bestuur van het 
schema, net als bij voedselveiligheid.”
Vooral het harmoniseren van de inhoud van de diverse stan-
daarden bestempelt hij als ‘de grote uitdaging’. “In tegenstel-
ling tot voedselveiligheid, heb je op dit vlak veelal geen interna-
tionaal geaccepteerde FAO- of Codex-richtlijnen.” Toch is hij 
niet pessimistisch: “De komende vijf jaar zal er heel veel op dit 
vlak worden bereikt.” Even later zal hij zichzelf op dit punt 
enigszins tegenspreken als ik het met hem heb over de priorite-
ring van aandachtsgebieden door de CEO’s van voedingsmid-
delenproducenten en retailers. Vorig jaar was de volgorde in 
deze ‘Top of mind survey’: 1. Economy and consumer demands; 
2. Corporate responsibility; 3. Competitive landscape; 4. Food 
safety; 5. Retailer supplier relations. De cijfers voor 2011 kent hij 
niet, maar “door de incidenten met EHEC en recent de meloe-
nen in de VS zal voedselveiligheid zeker weer stijgen, terwijl 

door de recessie duurzaamheid zal dalen. De praktijk is toch 
dat een dergelijke prioritering sterk wordt bepaald door de 
praktijk van alle dag.”

Duurzame vis
Voor zijn eigen aandachtsgebied op het terrein van duurzaam-
heid – duurzame vis – is Hilbrands optimistisch. “Morgen zit ik 
met onze bedrijven en ngo’s om de tafel om na te gaan hoe we 
onze duurzaamheidsdoelstelling voor 2015 gaan halen. Ik had 
zojuist nog Walmart aan de lijn over hoe we de harmonisatie 
van duurzame vis-certificatie op een wereldwijde schaal zouden 
kunnen benaderen, gebaseerd op de kennis en ervaring opge-
daan binnen GFSI. Zij toonden zich enthousiast omdat zij net 
als Ahold geconfronteerd worden met vele product labels en 
claims die validatie nodig hebben. Daarover zullen we met 
behulp van geld van onder andere de Wereldbank binnen een 
paar jaar hopelijk afspraken kunnen maken, te meer omdat 
duurzaamheid – net als voedselveiligheid – door steeds meer 
partijen wordt beschouwd als non-competitive.”

opgesteld die moeten dienen om een nauwe dialoog met deze 
partijen aan te gaan. Hebben zij ervaring met dergelijke private 
systemen en vertrouwen zij de certificaten? In Nederland heeft 
de nVWA een pilot gedaan met Dutch HACCP en dit moet de 
eerste stap vormen naar een beter en breder zicht op toezicht.”

Accreditatie
Ook met de raden voor accreditatie die aangesloten zijn bij het 
IAF (International Accreditation Forum) werkt GFSI samen om te 
bereiken dat retailers beter kunnen vertrouwen op certificaten. 
De accreditatie-organisaties moeten immers toezien of certifi-
catie-instellingen hun zaken op orde hebben. Het is een publiek 
geheim dat GFSI vindt dat de raden voor accreditatie veel te for-
meel, te vrijblijvend toezicht uitoefenen. “In Nederland verricht 
de Raad voor Accreditatie goed werk, maar elders hebben we 
soms geheel andere ervaringen. GFSI ervoer bij de manier waar-
op een CI wordt beoordeeld in ISO 17011 als onvoldoende en 
wilde meer op de voedselproductie toegesneden toezicht. Van-
daar dat een speciale GFSI-werkgroep zich samen met de inter-
nationale (IAF) en Europese (EA) koepelorganisaties heeft gebo-
gen over de manier waarop nationale accreditatieraden CI’s 
moeten beoordelen.
De verschillen tussen bedrijfsleven en overheid waaronder de 
accreditatieraden vaak vallen (in Nederland onder het ministe-
rie van EL&I) zorgden ervoor dat het gehele proces jaren 
geduurd heeft. Maar wat als blijkt dat, alle moeite ten spijt, er 
op dit punt onvoldoende vorderingen worden geboekt? 
Hilbrands zucht diep. “Dan weet de GFSI dat zij er alles aan 
gedaan heeft om dit langs de officiële weg goed geregeld te 
krijgen. En dan moet je voor jezelf conclusies trekken en probe-
ren dit alsnog te bereiken door een eigen accreditatie- en certi-
ficatiestructuur op te zetten zoals dit ook in andere sectoren is 
gebeurd. Maar dat heeft nogal wat voeten in aarde. Tot nu toe 
heeft de GFSI, ook om die reden, gezegd dat deze optie voorlo-
pig nog niet tot de mogelijkheden behoort.”

Global Markets
Cijfers over het Global Marketsprogramma, een protocol waar-
mee in derde landen in drie fasen geprobeerd wordt om de 
lokale industriële voedingsmiddelenproducenten naar het 
niveau van een door GFSI erkend certificaat te brengen, heeft 
Hilbrands niet. “Je kunt dezelfde gedachte ook loslaten op 
andere schakels van de keten, denk bijvoorbeeld aan het boe-
renbedrijf. En dus is er een nieuwe werkgroep binnen GFSI die 
momenteel bezig is om een soortgelijk groeimodel voor boe-
renbedrijven op te stellen. ” Hij wijst er nog op dat dit zeker niet 
alleen van toepassing is op derde landen, maar bijvoorbeeld 
ook op de Verenigde Staten.  
“Door de vele incidenten met groenten is de belangstelling voor 
het beter borgen van de veiligheid van deze gewassen sterk toe-
genomen. Tot voor kort hadden boeren, verwerkende bedrijven 
en retailers, zelfs de grote ketens, hiervoor allemaal hun eigen 
manier van beoordelen en certificeren. Nog maar anderhalf jaar 
geleden heeft de United Fresh Produce Association, waarin de 
gehele keten is vertegenwoordigd, het voortouw genomen. Zij 
hebben alle grote afnemers bij elkaar gebracht en hen gevraagd 
hun leveringsvoorwaarden in te brengen. Daaruit hebben zij 
een lijst gedestilleerd; er is dus een enorme harmonisatieslag 
gemaakt. Nu zijn ze bezig na te gaan hoe zij van daaruit kunnen 
aansluiten bij de door GFSI-erkende schema’s.” Hij bestempelt 
dit als een stepping stone en vervolgt even later met: “en dan heb Hans Damman

‘Schema’s moeten aantoonbare grip 
hebben op de prestatie van CI’s’
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