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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Ook voedselveiligheidsstandaarden zelf 
kennen een verbetercirkel die aan zijn 
zesde omwenteling bezig is. Het GFSI 
publiceerde begin 2011 alweer de zesde 
versie van het Guidance Document. Met 
ingang van dit jaar moeten alle GFSI-
erkende schema’s daarop zijn aangepast. 
Werkgroepen zijn druk bezig te kijken of 
de diverse schema’s voldoen. “Een erg 
arbeidsintensief karwei waarbij we nog 
steun van deskundigen kunnen gebrui-
ken”, aldus Aldin Hilbrands, die als 
manager Product Integriteit bij Konink-
lijke Ahold betrokken was bij het opstel-
len van versie 6.

Aangescherpt
De eisen in Guidance Document versie 6 
zijn aanzienlijk aangescherpt, zo leerde 

de presentatie van Hilbrands. Zo zeer 
zelfs dat twee schema-eigenaren hebben 
besloten hun standaard niet langer meer 
bij GFSI in te dienen om te worden 
erkend: HACCP van Stichting Certificatie 
Voedselveiligheid en Synergy 22000 van 
het Zwitserse Synergy Global Standardi-
sation SA.
David Brackston, technical director Food 
Schemes BRCT (UK) en Helga Hippe, 
director Quality Assurance management 
van IFS (DE), gaven inzicht in hun markt-
posities (figuren 1 en 2) en hoe hun orga-
nisaties de GFSI-eisen hebben vertaald 
en geïmplementeerd in hun schema’s. 
Fabrikanten moeten hun bedrijfsvoering 
aanpassen, certificatie-instellingen en 
auditoren hun manier van controleren 
(zie ook VMT 23, 2011). Het GFSI eist dat 

elk door hen erkend schema een integri-
teitsprogramma bezit.

Grote belangen
De belangen rond het afgeven van een 
certificaat zijn enorm. Om huismerken te 
mogen leveren eisen retailers vaak het 
hoogste niveau (BRC A of IFS higher 
level). Het is deze afhankelijkheid die 
zorgt voor veel misstanden in het gehele 
certificatieproces, zo werd tijdens de 
VMT-bijeenkomst telkens weer duidelijk. 
Want op zijn beurt zet de fabrikant de 
auditor en zijn certificatie-instelling 
onder druk om hem toch vooral een der-
gelijk certificaat te verstrekken, zeker als 
de fabrikant het hoogste niveau (net) niet 
dreigt te halen, zo vertelde onder andere 
directeur Jacob Schilstra van IsaCert. Een 
CI moet dan sterk in zijn schoenen staan, 
wil hij het risico nemen dat zijn klant zich 
voortaan laat certificeren door een con-
current. Dit zogeheten (s)hoppen is zeker 
geen uitzondering; op jaarbasis kan een 
integere CI soms tientallen klanten ver-
liezen aan collega’s die regels sneller in 
het voordeel van hun klant interpreteren. 
Met de nieuwe versies dreigt er nog een 
tweede manier van (s)hoppen te ont-
staan, aldus Gerrit Straatsma, manager 
QA Zwanenberg Food Group, namelijk 
tussen BRC en IFS. De BRC schrijft fabri-
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kanten zeer specifieke eisen voor (bij-
voorbeeld zonering van de productie) 
die geen ruimte laten voor interpretatie; 
IFS doet dat veel minder. 

Neem die adviseur van die CI
Ook werd duidelijk dat (een aantal) kwa-
liteitsadviseurs een bedenkelijke rol bij 
het certificatieproces spelen. Zij inventa-
riseren bij hun klanten de auditervarin-
gen en adviseren vervolgens bij welke CI 
een fabrikant de meeste kans heeft om 
het zo begeerde certificaat te behalen; 
vaak adviseren zij fabrikanten zelfs welke 
auditor ze daarvoor het beste kunnen 
inhuren.
Al dergelijke bewegingen ondermijnen 
volgens dagvoorzitter Marjan de Bock-
Smit de waarde van een GFSI-erkend cer-
tificaat, al is er de afgelopen jaren toch 
ook veel bereikt bij het verkrijgen van 
transparantie en minder audits. Het gro-
te aantal (stille) recalls, de vele klachten 
waarbij huismerkproducten van gecertifi-
ceerde bedrijven zijn betrokken en zeer 
recente cijfers die de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens 
de bijeenkomst presenteerde, bevestigen 
dit beeld.

NVWA 
Hans Beuger, programmamanager 
Levensmiddelen bij de NVWA, gaf aan dat 
het voor deze toezichthouder onont-
koombaar is – gezien ook alle overheids-
bezuinigingen – om bij het toezicht reke-
ning te gaan houden met GFSI-erkende 
voedselveiligheidscertificaten. Oriënte-
rende onderzoekjes in het verleden 
wezen echter uit dat ook de NVWA niet 
blindelings op deze certificaten kan ver-
trouwen. Vandaar dat in 2006 in een pilot 
studie alleen voor het HACCP-certificaat 
werd gekozen; retail-standaarden als 

BRC en IFS werden bij aanvang van de 
pilot nog te onbetrouwbaar geacht en 
niet meegenomen. In 2010 gebeurde dat 
– ingegeven door alle bezuinigingen – 
alsnog en werden alle GFSI-erkende cer-
tificaten beoordeeld.
De NVWA heeft vorig jaar op grond van 
de eigen ervaringen/inspecties de meeste 
voedingsmiddelenbedrijven ingedeeld in 
categorieën bedrijven met oplopend risi-
co: groen (geen opmerkingen of alleen 
geringe overtredingen), oranje (een 
schriftelijke waarschuwing of boete), 
kandidaat rood (meerdere boetes) en 
rood (structureel afwijkend). Bij kandi-
daat rood bedrijven moet een nulmeting 
uitwijzen of deze oranje dan wel rood 
worden. Bedrijven waarvan nog onvol-
doende gegevens bekend zijn, worden 
voorlopig gebundeld in de nieuwe cate-
gorie wit.

Schokkende resultaten
Vorig jaar besloot de NVWA al op basis 
van de opgedane ervaringen om alle 
bedrijven met een GFSI-erkend certificaat 
niet collectief in te delen in de groene 
risicocategorie. Najaar 2011 inventari-
seerde Beuger of de bedrijven in de 
diverse risicocategorieën in het bezit zijn 
van een certificaat, en zo ja welk type en 
door welke CI deze werd afgegeven. De 
resultaten die hij op de VMT-bijeenkomst 
presenteerde, konden gerust als schok-
kend worden omschreven. Van de 529 
bedrijven met een certificaat waren er 171 
oranje en nog altijd 48 kandidaat rood. 
Van de 297 bedrijven die geen certificaat 
bleken te hebben, waren er 115 oranje en 
22 kandidaat rood (zie figuur 3). “Op 
grond van deze indeling kun je je afvra-
gen”, aldus Beuger, “of er wel verschil is 
tussen gecertificeerde en niet-gecertifi-
ceerde bedrijven.” 

Veelzeggend waren ook de geanonimi-
seerde resultaten over de certificatie-
instellingen (zie figuur 4). Bij drie grote 
CI’s bevond minimaal een derde van de 
gecertificeerde bedrijven zich in de cate-
gorie oranje en kandidaat rood. Bij een 
vierde grote CI was dit zelfs meer dan de 
helft! Zeker zo opmerkelijk waren de 
resultaten van 16 bedrijven die van meer-
dere CI’s een certificaat hadden ontvan-
gen. Slecht vier (25%) waren groen, zes 
oranje en nog eens zes kandidaat rood.
Beuger nuanceerde al deze resultaten 
door er op te wijzen dat een deel van de 
verschillen tussen CI en NVWA-inspec-
teurs mogelijk terug zijn te voeren op 
tijdsverschil tussen beide audits, waar-

door bijvoorbeeld een major (belangrijke 
afwijking) inmiddels kon zijn verholpen 
door het bedrijf ten tijde van de inspectie 
door de CI (en andersom). Verder lijken 
volgens hem een aantal bedrijven certifi-
catie als een jaarlijks evenement te ziet 
en niet als een continu verbeterproces. 
De NVWA treft dan zaken (bijv. basis-
hygiëne) aan die waarschijnlijk tijdens 
de audit van de CI nog in orde waren. 

Verbetermaatregelen
De nieuwe verbetercyclus die met het 
Guidance Document versie 6 is gestart, 
zal vooral door de integriteitsprogram-
ma’s voor belangrijke verbeteringen zor-
gen, ook al omdat de CI’s veel minder 

Congresverslag
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major afwijking, en dus terugval naar een 
lager niveau, de fabrikant van levering uit 
te sluiten. Een deelnemer verwoordde het 
als volgt: “Als ik een retailer was zou ik 
liever af en toe zien dat een bedrijf een 
lagere score krijgt, dan weet ik tenminste 
dat de certificatie-instelling zijn rug recht 
houdt en kan ik zelf nagaan of het bedrijf 
het vermogen heeft om de geconstateer-
de tekortkomingen snel te verhelpen.”

Kennis delen
Een verbetermaatregel lag verscholen in 
de opmerking van een vertegenwoordi-
ger van een groothandel die ten over-
staande van de gehele zaal vertelde dat 
als een toeleverancier door een bepaalde 
certificatie-instelling was gecertificeerd 
zij “toch echt liever zelf even ging kij-
ken”. Als meer van deze partijen op dit 
standpunt zouden staan en hun kennis 
en ervaringen zouden delen met toezicht-
houder NVWA en schema-eigenaren zou 
dat de waarde van het GFSI-erkende cer-
tificaat enorm doen toenemen. 
Ook het verplicht invoeren van onaange-
kondigde audits zou volgens diverse 
sprekers de waarde van certificaten zeker 
doen toenemen. Dit neemt in Groot-Brit-
tannië de laatste jaren op basis van vrij-
willigheid toe, alleen bij de BRC; IFS 
biedt deze optie vooralsnog niet. Veel-
zeggend was ook dat Brackston aankon-
digde dat de BRC het komend half jaar 
de resultaten van Tesco, die haar toeleve-
ranciers uitsluitend onaangekondigd 
audit, gaat bestuderen. Op deze manier 
zouden fabrikanten een groter deel van 
het jaar (de onaangekondigde BRC-audit 
wordt tussen de zes tot tien maanden na 
de voorgaande audit gehouden) scherp 
blijven op hun GMP-maatregelen.

hoe het beste kan worden nagegaan of 
auditoren over de gewenste competen-
ties beschikken. Eind vorig jaar is er een 
eerste draftversie verschenen. 

Retailers minder strikt
Alle voorgaande verbetermaatregelen 
laten onverlet dat het certificaat voor 
fabrikanten van huismerken van onschat-
bare waarde blijft, en daarmee navenant 
de druk op de CI’s en hun auditoren. Tij-
dens de VMT-bijeenkomst kregen de aan-
wezige vertegenwoordigers van de retail, 
zowel onder de sprekers als in de zaal, 
het dringende verzoek om de auditresul-
taten als niet te absoluut te beschouwen. 
Audits en daarmee het certificaat, zijn 
altijd een momentopname. De geconsta-
teerde onvolkomenheden zijn op zich 
belangrijk, maar veel belangrijker is dat 
bedrijven het zelfcorrigerende vermogen 
bezitten om structureel geconstateerde 
tekortkomingen te verhelpen. Het gaat 
om het verbetersysteem, niet om die ene 
fout. Retailers focussen zich daar nog 
veel te veel op door bijvoorbeeld bij een 

ruimte krijgen om regels te interpreteren 
en ook veel nadrukkelijker op hun 
auditresultaten zullen worden aange-
sproken door schema-eigenaren. Deze 
laatste vinden in de NVWA een belangrij-
ke partner. Niet alleen met de Neder-
landse Stichting Certificatie Voedselvei-
ligheid, eigenaar van Dutch HACCP en 
FSSC 22000, maar ook met de BRC en IFS 
zijn via Brackston en Hippe goede con-
tacten gelegd. Aangezien de FDA in Ame-
rika ook steeds meer belangstelling lijkt 
te krijgen voor de ‘Dutch approach’, zul-
len op het jaarlijkse GFSI-congres dat in 
februari in Orlando werd gehouden, ook 
daar de contacten ongetwijfeld worden 
gelegd en verstevigd.
De auditor is een van de allerbelangrijk-
ste factoren die de waarde van certifica-
ten bepaalt. Nu al komt bij zowel de BRC 
als IFS een derde van de auditors niet de 
eerste keer door de toelatingstest. De 
GFSI is in september 2010 een werkgroep 
gestart die onder andere de rol, taken 
en competenties van auditoren moet 
(her)formuleren. Tevens wordt bekeken Hans Damman

De VMT-bijeenkomst over 
voedselveiligheids certificaten werd 
mede mogelijk gemaakt door:
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Johan Hulleman, Jumbo Supermark-
ten; Robert-Jan Zwanenburg, 
Interovo Egg Group; 
Florian Spanhak, Bijeen.
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Bedrijven die tussen oktober 2010-oktober 2011 in het bezit waren van een bepaald certificaat 
en hoe deze zijn ingedeeld in de diverse risico categorieën van de NVWA. (bron: NVWA)  

Gecertificeerde bedrijven ingedeeld per CI en hun indeling in de diverse risico categorieën 
van de NVWA. (bron: NVWA).  
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