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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Standaarden

De belangrijkste doelstelling van de BRC 
is om de balans te herstellen in de focus 
van de auditor. De auditor moet minder 
tijd besteden aan ‘de papieren op kan-
toor’ en meer aan ‘de praktijk op de 
werkvloer’. Van de totale audittijd moet 
de auditor tenminste 50% besteden aan 
de rondgang ‘in de fabriek’ om de effecti-
viteit van procedures en maatregelen te 
beoordelen. Denk hierbij aan orde & net-

heid en hygiëne om productbesmetting 
te voorkomen, maar ook aan bijvoor-
beeld de kennis van productiemedewer-
kers om kruisbesmetting bij allergenen 
te voorkomen. 
De criteria die op de werkvloer beoor-
deeld moeten worden zijn gekenmerkt 
met een aparte kleur. De BRC verwacht 
dat certificatie-instellingen daardoor 
meer aandacht besteden aan de onder-
werpen die verantwoordelijk zijn voor de 
meeste recalls.
Wat hierbij gaat helpen is het gewijzigde 
rapportformat. Het is niet meer nodig om 
bij elk criterium met een ‘ja’ een gespeci-
ficeerde toelichting te geven. Er kan dus 
worden volstaan met een eenvoudig ‘ja’. 
Bij ‘nee’ blijft de auditor verplicht een en 
ander toe te lichten. De auditor moet zijn 
bevindingen samenvatten in een toelich-

ting per paragraaf. Het idee hierachter is 
dat de auditor minder tijd hoeft te beste-
den aan het noteren van bewijsstukken 
om het rapport te vullen en meer tijd kan 
besteden aan de beoordeling van de 
praktijk.

Onaangekondigd
De BRC wil meer bedrijven overhalen om 
zich te onderscheiden door zich onaan-
gekondigd te laten beoordelen. Dit kan 
nu op twee manieren. 
De eerste is een geheel onaangekondig-
de audit (net zoals in versie 5), maar dan 
zonder het nadeel dat je inlevert op de 
looptijd van het certificaat: de geldigheid 
wordt niet berekend vanaf de auditda-
tum, maar de geldigheid van het 
bestaande certificaat wordt verlengd met 
een heel jaar. 
De tweede manier is dat de audit wordt 
opgesplitst in twee delen: een onaan-
gekondigd deel dat gericht is op de  
praktijk-criteria en een aangekondigd 
deel dat zich richt op het management en 
de documentatie. Deze tweede variant 
komt tegemoet aan de kritiek van bedrij-
ven dat de kans groot is dat sleutel-
functionarissen afwezig zijn bij een 
onaangekondigde audit.
Hoewel de onaangekondigde audits als 
een vrijwillige optie worden gepresen-
teerd, beschouwt de BRC dit als een 
belangrijk instrument om de waarde van 
het certificaat te borgen. Het is niet 
denkbeeldig dat de Engelse retail meer 
druk zal uitoefenen op de leveranciers 
van bijvoorbeeld risicovolle producten 
om zich onaangekondigd te laten  
auditten.

Scope
De BRC geeft de auditor de opdracht om 
de scope van de audit (op het certificaat) 
specifieker te omschrijven zodat het voor 
de lezer duidelijk is welke producten 
onder het certificaat vallen. Zo zal de 
scope voortaan per productgroep moeten 
aangeven om welke (conserverings)tech-
nologie en om welke verpakkingssoort 
het gaat. Dit geeft de lezer een indruk 
van de gevaren die het bedrijf moet 
beheersen en dit is bepalend voor de 
aspecten die de lezer in het auditrapport 
verwacht. Deze processen moeten tijdens 
de audit in werking zijn. De scope mag 
dus niet meer omvatten dan daadwerke-
lijk door de auditor is gezien. Mocht het 
om planning-technische redenen niet 
mogelijk zijn om alle processen in één 
audit te laten beoordelen, dan kan een 
nieuw type audit uitkomst brengen: de 
extention audit. Met behulp van dit type 
audit kan de scope op het certificaat  
worden uitgebreid zonder een geheel 
nieuwe audit te hoeven ondergaan. De 
geldigheid van het certificaat blijft dan 
ongewijzigd.
De specifiekere omschrijving van de 
scope is tevens bedoeld om te kunnen 
toetsen of de auditor voldoende compe-
tent is. Dit is een rechtstreeks gevolg van 
de aangescherpte GFSI-eisen die stan-
daardeigenaren verplicht om meer aan-
dacht te geven aan auditorcompetentie. 
De auditoren moeten dan ook gedetail-
leerder onderbouwen welke competen-
ties er zijn. De accreditatie-instelling 
moet vervolgens toetsen of de competen-
ties goed worden onderhouden.

Minder recalls
Inhoudelijk zijn er de nodige wijzigingen 
doorgevoerd. Niet dat er veel nieuwe  
criteria zijn bijgekomen, maar er wordt 
duidelijk meer aandacht gegeven aan de 
onderwerpen die de oorzaak zijn van de 
meeste recalls: het managen van allerge-
nen, het voorkomen van besmetting met 
productvreemde materialen en de kwali-
teit van de grondstoffen.
Wat betreft de laatste: de leveranciers-
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BRC versie 6: geen revolutie 
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‘Bedrijven ontkomen er nu niet 
(meer) aan om een high risk-
ruimte in te richten’

_VMT2311_HG   20 20-10-2011   14:43:04



vmt | 28 oktober 2011 | nr 23 21

beoordeling, ingangscontroles en 
bemonstering moeten gebaseerd zijn op 
een risicoanalyse van de grondstoffen. 
Ter voorkoming van productbesmettin-
gen zijn er diverse aanvullingen. Zo wordt 
een risicoanalyse op productsabotage 
voorgeschreven. Daarnaast zijn de crite-
ria voor de detectie van productvreemde 
materialen uitgebreid, met meer aan-
dacht voor testprocedures en ‘best prac-
tices’. Tevens moeten er controles 
gedaan worden bij het opstarten van de 
productie en bij productwisselingen voor 
het vrijgeven van de lijn. De criteria voor 
het managen van allergenen schrijven 
een uitgebreidere risicoanalyse voor,  
reinigingsprocedures moeten gevali-

deerd zijn en al het personeel moet zich 
bewust zijn van de risico’s en beheers-
maatregelen. Het gebruik van de juiste 
etiketten/verpakkingen moet beter  
worden beheerst.

High care/high risk
De BRC wil dat auditoren de hygiëne-
maatregelen in de fabriek beter en uni-
former beoordelen voor meer consisten-
tie bij certificaten. Daarom zijn de 
begrippen ‘high care’ en ‘high risk’ nader 
gedefinieerd. Het bedrijf moet worden 
ingedeeld in zones, afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van het product dat in die 
ruimte aanwezig is. Er is een beslisboom 
gegeven om het risicoprofiel van een 

afdeling te bepalen (zie figuur). Bij de 
aanwezigheid van open product zijn er 
drie profielen: low risk, high care en high 
risk. Voor elk profiel gelden er eisen voor 
de inrichting, de reiniging, persoonlijke 
hygiëne en bedrijfskleding.
Uit de eerste reacties blijkt nu al dat dit 
een hot item zal worden. Het kan grote 
consequenties hebben voor bedrijven die 
er nu niet (meer) aan ontkomen om een 
high risk-ruimte in te richten. We weten 
dat de beslisboom een zwart-witredene-
ring oplevert en dat voor specifieke 
gevallen nadere interpretatie nodig is. 
Daarom lijkt het verstandig om bij twijfel 
contact op te nemen met de certificatie-
instelling om onaangename verrassingen 
tijdens de audit te voorkomen.

Continu verbeteren
De BRC verwacht van de gecertificeerde 
bedrijven dat er continu aandacht is voor 
verbetering. Zo wordt er een periodieke 
(maandelijkse) controleronde door de 
fabriek en op de terreinen voorgeschre-
ven gericht op hygiëne, onderhoud en 
orde & netheid. Ook moet bij de onge-
diertebestrijding een periodiek (typisch 
elk kwartaal) ‘diepte-onderzoek’ plaats-
vinden.
Om structurele verbeteringen te realise-
ren wordt er bij verschillende criteria een 
grondige oorzaakanalyse voorgeschre-
ven. Dit geldt voor de behandeling van 
klachten en bij de corrigerende acties 
naar aanleiding van eigen controles en 
interne audits, maar natuurlijk ook voor 
de afwijkingen die tijdens de certificatie-
audit worden geconstateerd. Het 
management moet er zorg voor dragen 
dat geconstateerde afwijkingen structu-
reel worden opgelost.

Conclusie
Volgens de BRC is versie 6 geen revolutie 
maar een evolutie. Dit lijkt een juiste 
constatering. De lat voor bewust en zorg-
vuldig handelen ligt weer iets hoger. De 
GFSI-eisen hebben meer impact op de 
audit en de auditor dan op de criteria 
voor het bedrijf. Hopelijk heeft met name 
de Britse retail het geduld om het effect 
van de aangepaste schema’s op de waar-
de van het certificaat af te wachten en 
niet zelf (weer) een eigen auditorganisa-
tie op te tuigen.
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Figuur 1. Met de beslisboom wordt het risicoprofiel van een afdeling bepaald. 
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BESLISBOOM PRODUCTIEZONE

Zijn de producten of ingrediënten 
binnen de ruimte open naar de 
omgeving d.w.z. verpakt noch 
volledig in tanks, leidingen etc.

Bevordert het product de groei van 
pathogenen tenzij het gekoeld of 

bevroren wordt opgeslagen

Bevat de ruimte producten die op 
basis van de kookinstructies 

voorafgaand aan consumptie 
volledig worden gekookt*

Hebben alle kwetsbare producten 
een behandeling ondergaan die 
equivalent is aan een warmtebe-
handeling van 70 C gedurende 2 

minuten 

HIGH RISK-ruimte -Gekookt vlees, paté, 
humus, voorbereide maaltijden zonder 

garneringen, melkdesserts met gekookte 
componenten 

*Thermische bewerking equivalent aan 2 
minuten op 70 C
**Rauw of niet PH/aw gestabliseerd 
waardoor de groei van L. monocytogenen 
wordt bevorderd 

HIGH CARE-ruimte -
Verse voorbereide salades, 
sandwiches, gerookt vlees, 

koude gerookte zalm, 
zuiveldesserts met 

ongekookte bestanddelen, 
voorbereide maaltijden 

met garneringen**, 
gekoelde pizza

Low Risk-ruimte -rauw 
vlees, groenten bijv. 

aardappels, bereide rauwe, 
proteïnen bevattende 

maaltijden, bevroren pizza, 
ongebakken bevroren 

pasteien

Low Risk-ruimte -
Voedsel op omgevings-

temperaturen zoals brood,
blikjes, verse groente en fruit, 
gedroogde levensmiddelen, 

levensmiddelen die gekoeld zijn 
opgeslagen of slechts bevroren ter 
verlenging van de houdbaarheid 

bijvoorbeeld bevroren 
vruchten en groenten,

harde kazen.

Omgeven productruimten 
bijv. magazijnen, 

verzendruimten, vloeistof in 
leidingen bijv. melk, fruitsap, 

wijn.
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