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Industrie positief 
over autocontrole
BRC en IFS vooral van commercieel belang

Na de dioxinecrisis, die België eind 1999 

trof, verscheen op 14 november 2003 een 

belangrijk Koninklijk Besluit. De voedsel-

keten moet over een autocontrolesysteem 

beschikken dat de voedselveiligheid en tra-

ceerbaarheid van de producten waarborgt. 

Brancheorganisaties werden gestimuleerd 

om sectorgerichte handleidingen op te 

stellen voor het opzetten van autocontrole-

gidsen. Deze bevatten alle wettelijke eisen 

en GMP- en HACCP-aanbevelingen voor 

het beheersen en borgen van de voedsel-

veiligheid (inclusief traceerbaarheid en 

meldingsplicht) en de kwaliteit in de pro-

ductieketen. Voedingsmiddelenbedrijven 

met een gevalideerd autocontrolesysteem 

krijgen een financiële bonus volgens de 

bonus-malusregeling voor de bedrijfshef-

fing van het Federaal Agentschap voor de 

Voedselveiligheid (FAVV).

de belgische voedingsmidde-
lenindustrie is positief over het 
autocontrolesysteem en de 
sectorspecifieke autocontrole-
gidsen. brc- en iFs-certifica-
ten zijn vooral van commerci-
eel belang. een gevalideerd of 
gecertificeerd autocontrole-
systeem levert immers al een 
forse financiële bonus op. 
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discussies tussen keurmeesters komen minder voor en daarmee worden onnodige blokkeringen of zelfs ver-

nietiging van partijen voorkomen. 
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Nog niet gelijkwaardig
De Belgische overheid stelt haar autocon-

trolesysteem op een hoger niveau dan 

commerciële systemen als BRC of IFS. 

FAVV-woordvoerster Lieve Busschots: “De 

lastenboeken voor de commerciële syste-

men zijn niet helemaal vergelijkbaar met 

een autocontrolegids, omdat zij weliswaar 

een aanzienlijk deel van de voorschriften 

betreffende autocontrole en traceerbaar-

heid bevatten, maar niet alle wettelijke 

voorschriften die betrekking hebben op de 

veiligheid van de voedselketen.”

Johan Hallaert, directeur voedingsbeleid 

bij FEVIA, de brancheorganisatie voor de 

Belgische voedingsmiddelenindustrie, 

voegt hieraan toe: “In de sectorgidsen 

wordt bovendien een sectorspecifieke 

invulling gegeven van vele punten. Van-

daar dat bedrijven met een gevalideerd 

autocontrolesysteem betere BRC- en IFS-

resultaten behalen.”

Ook vindt het FAVV dat het onvoldoende 

greep heeft op de inhoud van de commer-

ciële systemen. Maar FAVV en FEVIA 

bespreken de rol die de commerciële sys-

temen bij het toezicht kunnen spelen nog 

verder. De sector hoopt dat het FAVV op 

termijn toch de gelijkwaardigheid erkent, 

zij het onder bepaalde randvoorwaarden.

Bijna alle sectorfederaties hebben nu een 

sectorgids. “Voor de verwerkende industrie 

bestaan er 17, waarmee 95% van alle acti-

viteiten wordt afgedekt”, aldus Hallaert. 

“Bedrijven waarvoor geen gids bestaat, 

kunnen zich laten valideren door het FAVV 

en genieten zo ook van de bonus-regeling 

van het FAVV.”

Drijfveren fabrikanten
“Autocontrole is een wettelijke eis van de 

Belgische overheid en moest dus geïmple-

menteerd worden in ons bedrijf”, zegt 

kwaliteitsmanager Els Bert van het groen-

tenverwerkende bedrijf Allgro in Sint-Lie-

vens-Houtem. “Het bonus-malussysteem 

van het FAVV bij het certificeren van dit 

systeem was een extra mooie motivatie. 

Omdat we ook al BRC-gecertificeerd 

waren, vergde het implementeren van de 

bijkomende eisen in de autocontrole niet 

zo veel werk meer. Beide kwaliteitssyste-

men kunnen en worden ook gelijktijdig 

gecertificeerd.” Hetzelfde valt te horen bij 

haar collega Anita Verlinden van vlees- en 

vleeswarenbedrijf Luka in Vilvoorde. Dit 

bedrijf was begonnen met te voldoen aan 

de eisen van het IFS-schema. 

Anje Mattheeuws, tot voor kort kwaliteits-

manager bij visverwerkend bedrijf Marine 

Harvest in Brugge en nu technical support 

manager, merkt vooral op dat dit internati-

onaal opererende bedrijf al een bijzonder 

goed werkend kwaliteitssysteem had toen 

het autocontrolesysteem in België verplicht 

werd. “Wij zagen in 2005 niet meteen het 

nut in van een autocontrolesysteem voor 

ons bedrijf.” Het kan verkeren, zo zal blij-

ken als ze uitgebreid de positieve ervarin-

gen noemt. 

Voordelen
Voor Bert van Allgro is de kwaliteitsborging 

het belangrijkste voordeel van het auto-

controlesysteem. “Bij een eventueel inci-

dent kunnen we via onze certificatie aan-

tonen dat we er alles aan gedaan hebben 

om een goed en deugdelijk product af te 

leveren. Minder controles vanuit het FAVV 

is een ander voordeel. “Voor autocontrole 

gecertificeerde bedrijven worden door het 

FAVV beschouwd als een ‘veiliger’ 

bedrijf’”, stelt Bert. Het aantal controles op 

de productielocaties is teruggebracht van 

twaalf naar vier per jaar. 

Hallaert merkt hierbij op dat controleurs 

van het FAVV zich meer kunnen richten op 

individuele bedrijven, die voor kwaliteit- 

en voedselveiligheid wel aandacht vragen. 

Hij ziet dit vanuit FEVIA als een groot 

voordeel. “Het FAVV kan gerichter en dus 

efficiënter werken op basis van individuele 

risicoprofielen. Bedrijven zonder gevali-

deerd autocontrolesysteem worden door 

het FAVV gezien als meer risicovol en bij-

gevolg meer geïnspecteerd.” 

Medewerkers hebben door de autocontro-

legids meer houvast. “Ze weten beter wel-

ke regels ze moeten volgen en welke 

maatregelen ze moeten nemen”, aldus Ver-

linden. Dat het handboek door de sector 

zelf is samengesteld en niet door de over-

heid, ziet de kwaliteitsmanager van Luka 

alleen maar als een extra voordeel. “Dit 

werkt in het bijzonder op de werkvloer 

extra motiverend.”

Meer duidelijkheid 
Vanuit Marine Harvest voegt Mattheeuws 

toe dat het autocontrolesysteem binnen de 

bedrijven meteen ook de nodige duidelijk-

heid heeft gebracht over welke wettelijke 

eisen relevant zijn voor kwaliteit en voed-

selveiligheid voor een bepaalde sector. 

“De wetgeving was daarover niet altijd 

duidelijk voor de bedrijven en elk bedrijf 

interpreteerde de wet ook nog eens op zijn 

eigen wijze. Sommige relevante wetten 

kenden we als bedrijf niet. Ook de 

Nederlandse Convenanten voor horizontaal toezicht

Johan Hallaert van FEVIA kijkt voorzichtig en met enige terughoudendheid naar de ontwikkeling van 
convenanten tussen bedrijven en de NVWA voor horizontaal toezicht. “Het lijkt weinig transparant, 
specifieke afspraken blijven vertrouwelijk en het is niet sectorieel toepasbaar. Deze aanpak lijkt mij 
minder diepgaand en biedt niet de toegevoegde waarde die een sectorgids biedt voor de gehele sec-
tor. En wat is er eigenlijk nieuw, of anders? De commerciële systemen BRC, IFS, HACCP, enzovoorts 
worden blijkbaar zonder veel discussie aanvaard door de NVWA. Deze convenanten zullen in eerste 
instantie de perceptie versterken dat het FAVV in België strenger is dan de controlerende instanties 
van andere EU-landen.” 
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currentie. Kabeljauw is kabeljauw.” 

Dat het FAVV zich hiervan bewust is, blijkt 

uit de woorden van Busschots. “De zeer 

kleine bedrijven laten hun autocontrole-

systeem zelden valideren en kunnen de 

verplichtingen vanuit het FAVV op het 

gebied van autocontrole soms moeilijk 

correct interpreteren. Om dat te verhelpen 

wil het Agentschap samen met de beroeps-

verenigingen de autocontrolegidsen laten 

aanpassen zodat deze nog duidelijker en 

leerzamer worden en nog makkelijker   

kunnen worden gebruikt.” 

Haar collega bij Luka kan alleen maar 

melden dat het niet altijd duidelijk is 

waarom een bepaalde maatregel of actie 

nodig is. “Als je kunt aantonen dat het 

inkomend vlees een goede temperatuur 

heeft en je kunt aantonen dat de tempera-

tuur gedurende het proces onder controle 

is, waarom daarna deze parameter 

opnieuw registreren voor het uitgaand 

vlees?” 

Mattheeuws: “Onze meest negatieve erva-

ring is dat de gids niet verplicht is voor alle 

actoren in de sector, zoals voor kleinere 

bedrijven met maximaal twee medewer-

kers. Daardoor wordt er voor kwaliteit en 

voedselveiligheid feitelijk met twee snelhe-

den gewerkt. Er is daardoor oneerlijke con-

overheid had nogal eens haar eigen inter-

pretatie.” 

De lokale controle-instanties zijn boven-

dien beter geïnformeerd en de controleurs 

kregen een opleiding waardoor ze beter in 

staat zijn te beoordelen of een product of 

proces wel of niet conform de eisen is. 

“We zagen vroeger geregeld dat sommige 

veeartsen bij het keuren van de vis het niet 

met elkaar eens waren”, vertelt Mat-

theeuws uit de praktijk. “Onnodige blok-

keringen van partijen of vernietiging door 

de overheid wordt hierdoor voorkomen.” 

De bedrijven, en Fevia, constateren ook 

een betere en open communicatie tussen 

overheid en bedrijf. “De verhoudingen zijn 

beter en we durven nu opener te commu-

niceren over problemen”, merkt een van 

de kwaliteitsmanagers op. De directe per-

soonlijke contacten spelen daarbij een 

belangrijke rol. 

Dat de autocontrolegidsen digitaal 

beschikbaar zijn via internet wordt ook bij-

zonder gewaardeerd. De gebruiker heeft 

hierdoor niet alleen de laatste update van 

nationale en Europese wetgeving, maar 

kan eenvoudig doorklikken naar relevante 

informatiewebsites, zoals die van het 

FAVV, maar bijvoorbeeld ook die van de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksge-

zondheid. “De digitale gids is hiervoor een 

handige tool”, verwoordt Bert.

Minder goede ervaringen
Minder goede ervaringen blijken er nau-

welijks te zijn. “Ik heb lang moeten zoe-

ken, maar de concordantietabellen in het 

handboek zijn niet up to date, terwijl die 

erg zinvol zijn”, stelt de kwaliteitmanager 

van Allgro. “Deze tabellen vergelijken de 

verplichtingen voor autocontrole met de 

eisen voor BRC, IFS, HACCP, enzovoort. 

De tabel is dus een handig hulpmiddel 

voor bedrijven die al een certifi caat op zak 

hebben, omdat deze aangeven welke 

zaken nog aandacht vragen om te voldoen 

aan de eisen voor autocontrole. Er is bij-

voorbeeld nog sprake van BRC versie 4, 

terwijl nu reeds versie 6 op de markt is.” 

‘Het FAVV kan effi ciënter             
werken op basis van individuele 
risicoprofi elen’

bijna alle sectorfedera-

ties hebben een sector-

gids die circa 95% van 

alle activiteiten afdekt.

• YVes de groote •

ir. Y. de groote, freelance journalist, the text Factory, 

belgië
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