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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Standaarden

Consumenten gaan ervan uit dat hun 
voedsel veilig is en geproduceerd wordt 
met aandacht voor mens, dier, milieu en 
gezondheid. Dit voorjaar kwam deze ver-
wachting duidelijk naar voren rond de 
EHEC-uitbraak in Duitsland. Door gebrek 
aan duidelijkheid verloren consumenten 
hun vertrouwen in de kwaliteit van groen-
te en fruit met als gevolg een afnemende 
vraag in Europa. 
Om dergelijke situaties te voorkomen, 
hebben supermarkten al in 1997 het  
ini tiatief genomen om voorwaarden voor 
de primaire producent vast te leggen.  
Dat heeft geresulteerd in GlobalGAP 
(voorheen EurepGap).
Het uiteindelijke doel is één wereldwijd 
geaccepteerde set van kwaliteitseisen te 
realiseren. Het woud van kwaliteitssyste-
men waarvan nu nog steeds sprake is, 
zorgt voor te veel verwarring en onduide-
lijkheid. Harmonisatie is het sleutel-
woord; GlobalGAP het kwaliteitssysteem 
dat daarbij kan helpen. 

Leveringsvoorwaarde
In 2004 werden de GlobalGAP-criteria 

een leveringsvoorwaarde voor groente en 
fruit aan de Nederlandse retail. Dat geldt 
zowel voor de producten van Nederland-
se bodem, als voor die uit de rest van de 
wereld.
Ook voor vers vlees en vis wil de Neder-
landse retail deze garantie. IKB Varken is 
onlangs gebenchmarkt tegen GlobalGAP; 
IKB Kip en IKB Kalf hebben toegezegd te 
zullen volgen. Sinds 2006 spreken de 
CBL-leden de wens uit om alleen nog 
GlobalGAP gecertificeerde of gebench-
markte verse producten te verkopen. 
Steeds meer nationale schema’s in Euro-
pa volgen.

Waarom GlobalGAP?
Waarom heeft de Nederlandse retail zich 
gecommitteerd aan GlobalGAP? Wat 
maakt dit systeem zo bijzonder en gewild 
ten opzichte van reeds bestaande syste-
men? Een van de redenen is dat Global-
GAP een wereldwijd systeem is dat zich 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot 
de toonaangevende, onafhankelijke cer-
tificering voor boeren en tuinders. In 

2010 zijn al meer dan 120.000 certificaten 
verstrekt in ruim 100 landen.
Ook kunnen nationale kwaliteitssyste-
men zich laten benchmarken tegen Glo-
balGAP zonder dat deze daarbij hun 
eigen identiteit verliezen. Tot slot zijn 
zowel retailers als producenten vertegen-
woordigd in de verschillende Technical 
Comités.

GlobalGAP IFA versie 4
De afgelopen vier jaar hebben drie Tech-
nical Comités hard gewerkt aan de her-
ziening van de Integrated Farm Assu-
rance (IFA) standaard. Aandachtspunt in 
zijn algemeenheid is de integriteit van de 
standaard. Bedrijven moeten wereldwijd 
de standaard op een eenduidige manier 
implementeren en op dezelfde manier 
daarvoor worden geaudit. GlobalGAP 
heeft – met het oog op het GFSI Guidance 
Document versie 6 – hiervoor een inte-
griteitsprogramma opgezet. De focus in 
dit programma ligt op de kwaliteit van de 
audits en de certificerende instanties 
(CI’s). Doordat meer dan 130 CI’s 

Met de nieuwe Integrated 

Farm Assurance (IFA) versie 4 

heeft GlobalGAP de verschil-
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Veilig van Farm to Fork met 
GlobalGAP

De consumptie van vis is wereldwijd de laatste 50 jaar sterk gestegen.  
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bevoegd zijn om GlobalGAP te certifice-
ren, is het belangrijk dat elke audit op 
dezelfde manier wordt uitgevoerd. 
Een ander onderwerp dat in versie 4  
veel aandacht heeft gekregen, is de  
efficiency van de standaard. Dit houdt 
onder andere in dat er geen dubbele  
criteria zijn en dat de producent  
rekening houdt met de omgeving,  
bijvoorbeeld bij het beheer van afval  
met het oog op milieuvervuiling.

Groenten en fruit 
In de nieuwe versie voor de plantaardige 
sector ligt de focus op het ondersteunen 
van producenten bij het verplicht uitvoe-
ren van de risicoanalyse, op basis waar-
van hij kiest voor welke residuen hij zijn 
producten gaat monitoren. Bij deze ana-
lyse dient de producent rekening te hou-
den met registratie, interval voor de 
oogst, het land van bestemming en de 
daar geldende MRL’s (Maximum Residu 
Level). 
Daarnaast zijn de eisen voor geïntegreer-
de gewasbescherming wereldwijd naar 
een hoger niveau getild. Producenten 
moeten daardoor nadenken over andere 
manieren van gewasbescherming (net-
ten, sluipwespen, etc.) zodat zij minder 
chemische bestrijdingsmiddelen gebrui-
ken. In Nederland is geïntegreerde 
gewasbescherming de gewoonste zaak 
van de wereld. De inbreng vanuit Neder-
land is voor dit onderdeel dan ook zeer 
groot geweest. 
Microbiologische gevaren waren ook een 
belangrijke aanleiding voor de herzie-
ning. In versie 4 zijn de criteria, gericht 
op persoonlijke hygiëne en opleiding, 
verscherpt. Hetzelfde geldt voor de crite-

ria voor de kwaliteit en het gebruik van 
water. Daarvoor is een gids (guideline) 
geschreven die producenten moet helpen 
bij het waterbeheer.

Veehouderij
Met de komst van versie 4 is de dierlijke 
module uitgebreid met standaarden voor 
de kalverhouderij en voor kalkoenhoude-
rij. Een module die toegevoegd is aan 
GlobalGAP heeft betrekking op dier-
transport. Er is duidelijk behoefte aan 
een internationaal kwaliteitssysteem 
aan gezien binnenlandse systemen alleen 
niet voldoende zijn; veel dieren worden 
immers over grenzen heen getrans-
porteerd. 
Met deze module is het gat tussen  
de boerderij-boerderij en boerderij-
slachterij gedicht. De transportmodule  
is gebaseerd op de Europese wet- en 
regelgeving. Er zijn test audits gedaan in 
Nederland, Engeland en Uruguay. 
Ook binnen de veehouderijmodule ligt 
de nadruk meer op het juist uitvoeren 
van de risicoanalyse. De veehouder moet 
samen met zijn veearts ieder jaar een 
gezondheidsplan opstellen. Veehouders 
die GlobalGAP gecertificeerd worden, 
dienen ook GlobalGAP-waardig voer af  
te nemen. GlobalGAP heeft daarvoor in 
2011 de veevoederstandaard gelanceerd. 
Wereldwijd is hier veel belangstelling 
voor.

Plusmodule dierwelzijn
Dierwelzijn is maatschappelijk gezien 
een zeer belangrijk onderwerp. Global-
GAP moet daar rekening mee houden; 
26% van de bestaande criteria in 
livestock gaat over dierwelzijnsaspecten.

GlobalGAP is echter in eerste instantie 
een voedselveiligheidsstandaard. Van-
daar dat er is nagegaan of de dierwel-
zijnscriteria die verder gaan dan de Euro-
pese wetgeving kunnen worden opgeno-
men in zogenaamde plusmodules. Dat 
lijkt de best mogelijke oplossing, omdat 
elk land andere criteria aan dierwelzijn 
stelt en andere aspecten belangrijk vindt. 
De Nederlandse discussie over duurzaam 
vlees of het castreren van biggen speelt 
bijvoorbeeld niet in alle landen en kan 
dus via een plusmodule worden opgelegd 
aan producenten. Het is aan de retailers 
om de eisen vast te stellen. In Nederland 
is het CBL daar nauw bij betrokken.

Viskweek
De consumptie van vis is wereldwijd de 
laatste 50 jaar sterk gestegen, van onge-
veer 10 kg per persoon per jaar in 1960 
tot 17 kg in 2009. In diezelfde periode is 
de wereldbevolking meer dan verdub-
beld: van 3,3 miljard in 1965 tot 6,9 mil-

jard mensen in 2010. Het is dus geen 
wonder dat er steeds meer vraag komt 
naar een duurzamere en veilige manier 
om vis te kweken. 
Het is inmiddels mogelijk om alle kweek-
vis te certificeren (uitgezonderd wilde 
oorsprong zoals paling). Ook hatchery 
(broed) en diervoeders die leveren aan 
een GlobalGAP gecertificeerd bedrijf 
moeten GlobalGAP gecertificeerd wor-
den. Daarnaast moeten afnemers, zoals 
de visverwerkende bedrijven, voor een 
GFSI erkende standaard gecertificeerd 
zijn. Daarmee ontstaat voor de viskweek 
een duidelijke ‘chain of custody’. 
Sinds 2011 is er een intensieve samen-
werking tussen GlobalGAP en het WNF. 
De GlobalGAP auditoren worden opge-
leid om ook de zogeheten ‘Aquaculture  
Dialogues’ van het WNF te auditen bij  
de kwekers. 
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‘De nadruk ligt op het juist 
uitvoeren van de risicoanalyse’

Schematische opbouw van de Integrated Farm Assurance (IFA) standaard met de modules 
voor de diverse productgroepen. 

Propagation material

FV Fruit & Vegetables

CC Combinable Crops

CO Co�ee (green)

TE Tea

FO Flowers & Ornamentals

RB Ruminant Base
(= cattle & sheep)

CS Cattle & Sheep
DY Dairy

CYB Calf/Young Beef
PG Pigs

PY Poultry

TY Turkey

AB Aquaculture Module
(Fin�sh, molluscs, crustaceans)
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Scopes
Crops sub-scopes

Livestock sub-scopes
Aquaculture scope
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