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InhoudBespiegelingen

Spannende december-
maand

GFSI zorgt met zijn Guidance Document versie 6 voor 
een enorme verbeterslag op het gebied van de kwali-
teitszorg, lees: voedselveiligheid. Eindelijk worden nu 
de verantwoordelijkheden nadrukkelijk neergelegd 
waar deze thuis horen, namelijk bij de certificatie-
instellingen (CI’s). Zij en hun auditors bepalen als geen 
ander de kwaliteit van het certificaat. 
CI’s zullen door de schema-eigenaren en retailers har-
der dan ooit worden afgerekend op hun (systeem)fou-
ten. Maar is dat toereikend? Een manier van denken en 
handelen die er bij sommige zwakke broeders de afge-
lopen vijftien jaar is ingeslopen, verander je niet zo 
maar. Hetzelfde geldt overigens voor een nog steeds 
veel te groot aantal fabrikanten dat CI’s onder druk zet 
omdat zij hun zaken niet goed op orde hebben.
December wordt in dit opzicht een spannende maand. 
VMT organiseert dan twee bijeenkomsten die richting-
gevend moeten zijn voor de nabije toekomst. Op 1 
december is dat de bijeenkomst ‘De waarde van het 
certificaat’ en op 8 december de (alweer vierde) Levens-
middelenwetgevingsbijeenkomst. Veel bij certificatie 
betrokken partijen zullen vertellen over hun ervaringen 
en hoe zij deze willen verbeteren. Ook ben ik benieuwd 
naar de twee lezingen van de nVWA over of (dat is nog 
helemaal niet zeker) en hoe de autoriteit certificaten, 
maar ook convenanten, mee zal nemen in haar toe-
zicht.
Behalve de CI’s en nVWA hebben ook fabrikanten groot 
belang bij betrouwbare certificaten, zowel de good als 
de bad guys. Als de eerste signalen niet bedriegen, lijken 
met name in Engeland diverse retailers te overwegen 
om de certificering weer in eigen hand te nemen. 
Net als de nVWA zullen zij hun beperkte middelen voor-
al richten op de zwakke broeders in de certificatieketen. 
Maar ook de good guys zullen worden geconfronteerd 
met meer audits en de rekening daarvoor van de  
retailers. 
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Thema: Standaarden
Voedselveiligheidsland werd dit jaar 
opgeschrikt  door nieuwe GFSI-eisen. De 
retailers, maar ook de nVWA, willen nu 
eindelijk eens kunnen vertrouwen op 
certificaten. Wat hebben de diverse 
schema-eigenaren zoal gedaan om dat 
vertrouwen niet (opnieuw) te 
beschamen? Een ding is zeker: de 
auditor blijft een sleutelrol vervullen, 
maar wordt strenger gecontroleerd.
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