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De stand van zaken rond
EurepGap is toegelicht tij-
dens de conferentie ‘Towards

global harmonisation 2003’ van 10
tot 12 september in Madrid. Zes jaar
na de lancering van EurepGap is deze
standaard uitgegroeid tot een inter-
nationale standaard waarmee in de
groenten- en fruitproductie wereld-
wijd gewerkt wordt. Met de protocol-
len voor de AGF (aardappelen,
groenten en fruit) -productie wordt
inmiddels internationaal volop gecer-
tificeerd. De EurepGap-protocollen
voor dierlijke producten en akker-
bouwgewassen zijn op de conferentie
bekendgemaakt. Daarnaast is
EurepGap voor koffie en voor bloe-
men onder de aandacht gebracht.

Supermarkten
Het aantal bij EurepGap aangesloten
supermarkten is inmiddels 26, waar-
onder een Zuid-Afrikaanse super-
markt en McDonalds Europa, die
zich recent hebben aangesloten. De
Franse supermarkten ontbreken
vooralsnog binnen EurepGap. Inmid-
dels zijn er wereldwijd meer dan
10.000 telers in 35 landen EurepGap-
gecertificeerd. Nederland staat daar-
bij in de top-3. 

EurepGap bevindt zich in een fase
waarbij transparantie een cruciale rol
speelt. Zo worden er relaties gelegd
met NGO’s, waaronder consumen-
tenorganisaties en het Wereld Natuur
Fonds. Inspraak vanuit deze partijen
is belangrijk voor het draagvlak in de
maatschappij. 

De gezamenlijke Nederlandse
supermarkten onder de vlag van het
CBL verwachten per 1 januari 2004
dat alle verse AGF-producten in de
Nederlandse supermarkten Eurep-
Gap-gecertificeerd zijn. In januari

het jaar daarop (1-1-2005) moeten
ook alle dierlijke producten EurepG-
ap-gecertificeerd zijn. In de huidige
maatschappij is het voor supermark-
ten niet voldoende om alleen op
voedselveiligheid te letten. De consu-
ment stelt ook andere voorwaarden.
Met aspecten als dierenwelzijn,
milieu en veilige arbeidsomstandig-
heden, die samengevat kunnen wor-
den onder de term duurzame land-
bouw, dient eveneens rekening
gehouden te worden.

Benchmarksysteem
EurepGap wil graag het internationa-
le benchmarksysteem worden voor
de primaire sector. Met het oog daar-
op is men in gesprek met de GFSI-
organisatie (Global Food Safety Ini-
tiative). Mede naar aanleiding van
deze gesprekken en een onafhanke-
lijke vergelijking met de GFSI-nor-
men zijn de EurepGap-richtlijnen
aangepast.

Net als andere kwaliteitssystemen
is EurepGap geen statisch systeem.
Tijdens de EurepGap-conferentie is
de tweede versie van EurepGap AGF
(versie 2.1-Jan04) gepresenteerd. In
deze nieuwe protocollen is vooral een
aanscherping op gebied van voedsel-
veiligheid gerealiseerd. Zo is er een
nieuw hoofdstuk over sorteren en
verpakken op het bedrijf toegevoegd
waarin hygiënisch werken centraal
staat.

Certificatie
De wens van de supermarkten om
met EurepGap een transparant en
onafhankelijk systeem te introduce-
ren, heeft geleid tot een indrukwek-
kend certificatie- en accreditatiepro-
ces. Dit is mede door Foodplus, het
secretariaat van de EurepGap-organi-
satie, opgezet. Inmiddels zijn er 40
onafhankelijke certificatie-instellin-
gen die door Foodplus erkend zijn en
geaccrediteerd zijn voor EurepGap-
audits.

Algemeen reglement
Het algemeen reglement in de nieu-
we versie, versie 2.1-Jan04, is ten
opzichte van de oude versie uitge-
breid. De nieuwe versie is compacter,
duidelijker en geeft definities van ter-
men. Er is gebruik gemaakt van ver-
schillende stroomschema’s waardoor
procedures duidelijker worden. Daar-
naast is er een uitgebreide sanctie-
procedure in opgenomen. Boeren en
tuinders hebben nog steeds de keuze
om op individuele basis of als groep
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gecertificeerd te worden. Een andere
optie die duidelijker is uitgewerkt is
de benchmarkprocedure. Hierin
wordt aangegeven aan welke criteria
moet worden voldaan als een
bestaand nationaal certificatiesche-
ma door EurepGap erkend wil wor-
den. Het coördineren van bench-
markprocedure is door Foodplus uit-
besteed aan een Australisch/Nieuw-
Zeelandse accreditatie-instelling,
JAS-ANZ.

AGF
De voornaamste aanpassingen voor
AGF zijn gerealiseerd in het hoofd-

In 1997 heeft een aantal Europese

supermarktorganisaties het initiatief genomen om de

eisen die zij aan hun leveranciers van groenten en

fruit stellen, op elkaar af te stemmen. Dit systeem is

EurepGap geworden. De belangrijkste drijfveer

daarvoor is om aan de wensen en eisen van de

consument over voedselveiligheid tegemoet te

komen. De EurepGap is inmiddels uitgegroeid tot een

internationale standaard.

Klaske Tienstra en Irma
Schönherr* 

EurepGap wint terrein
VOEDSELVEILIGHEID

Boer/groep boeren

Lees EUREPGAP 
protocollen en 

eventuele updates 
(www.eurep.org)

G
be

pro

BInvoeren richtlijnen 
op de boerderij(en)

EUREPGAP 
CPCC

DOCUMENTEN

Kies een door 
EUREPGAP 

goedgekeurde CB 
(www.eurep.org)

Algemene
reglement

EUREPGAP

Dien EUREPGAP-
aanvraag in bij de 

door u gekozen CB

Algemene
reglement

EUREPGAP

Voer eigen inspectie 
uit m.b.v. 

EUREPGAP 
checklist

B
gro

Externe audit 
door CB

Zijn er afwijkingen 
ivan de regels 

geconstateerd?

Besluit van het CB 
tot certificatie van 

de aanvrager

EINDE

EUREPGAP™

ne

n

n

ja

nee

Certificeringstraject voor boeren.

CPCC = Control Points and Compliance Criteria (Con

CB = Certification Body (Certificatie Instelling



23vmt • 10 oktober 2003 • nr 21

stuk over gewasbeschermingsmidde-
len en het hoofdstuk ‘produce hand-
ling’. In de nieuwe protocollen zijn de
eisen op gebied van residuanalyse van
gewasbeschermingsmiddelen ver-
zwaard. Residuanalyse is verplicht,
eventueel via deelname aan een onaf-
hankelijk monitoringssysteem voor
residuanalyses. Een ander aandachts-
punt is dat de boer/tuinder op de
hoogte moet zijn van MRL’s (maxima-
le residulimieten) in het land van
bestemming en een actieplan moet
hebben als de MRL wordt overschre-
den. Tijdens een aantal lezingen van
sprekers op het congres bleek overi-
gens dat het navolgen van MRL’s in
de praktijk een groot knelpunt is. Dit
heeft te maken met het ontbreken van
geharmoniseerde MRL’s van bestrij-
dingsmiddelen in Europa. Naast

MRL’s leveren ook opvolgen van vei-
ligheidstermijnen en (het ontbreken)
van toegelaten middelen in kleine
gewassen problemen op. 

Hoofdstuk 10 is een geheel nieuw
hoofdstuk. Dit gaat in op ‘produce
handling’: het sorteren en verpakken
van het product op het bedrijf. Bij het
maken van dit hoofdstuk is er reke-
ning mee gehouden dat bedrijven die
ook sorteren en verpakken op het
bedrijf geen dubbele (BRC, HACCP
en EurepGap) certificaten hoeven te
behalen. De aansluiting op de vol-
gende schakels is daarmee beter
geregeld. In het algemeen zijn in dit
hoofdstuk richtlijnen opgenomen die
betrekking hebben op hygiënisch
werken, gebaseerd op het maken van
een hygiënerisicoanalyse. Zo zijn
instructies over hygiëne aan het per-
soneel een verplicht onderdeel
geworden.

Dierlijke producten 
Tijdens het congres in Madrid zijn
ook de protocollen voor dierlijke pro-
ducten en akkerbouwgewassen (Inte-
grated Farm Assurance) gepresen-
teerd. Deze protocollen zijn anders
opgebouwd dan bij de AGF. Er is
sprake van verschillende modules.
Het uitgangspunt is een basismodule
voor alle bedrijven ongeacht de
bedrijfstak. Vervolgens wordt er een
splitsing gemaakt in veehouderij en
akkerbouwgewassen. Voor de vee-
houderij is per sector een andere
module: varkens, pluimvee, zuivel,
vee en schapen.

De protocollen die nu gepresen-
teerd zijn, vormen een uitgangspunt
en zullen nog verder moeten worden
ontwikkeld. De stuurgroep en de
technische commissie voor deze dier-
lijke standaard zijn in Madrid
bekendgemaakt. De heer G. Doorn-
bos, voorzitter LTO-Nederland, en de
heer A. Smid, Ahold, zullen zitting
nemen in de stuurgroep en de heer
M. Jansen, hoofd Consument en
Kwaliteit bij het CBL, neemt zitting
in de technische commissie namens
Nederland. Ook Dumeco heeft toege-
zegd zitting te nemen in de stuur-
groep. Het certificerings- en accred-
itatieproces moet nog geheel ontwik-
keld worden, maar zal daarbij kun-
nen profiteren van de ervaringen met
EurepGap groenten en fruit.

Voedselveiligheid
De dierlijke protocollen gaan net als
de AGF-protocollen uit van voedsel-
veiligheid. Daarnaast zijn eisen
beschreven ten aanzien van arbeids-
voorwaarden, dierwelzijn en milieu.

Nederlandse supermarkten hebben
aangegeven per januari 2005 ook
geharmoniseerde voedselveiligheids-

systemen te verlangen voor agrarische
producten van dierlijke oorsprong
(vlees en zuivel). In Nederland
bestaan al een aantal gecertificeerde
productiesystemen die de supermark-
ten als inkoopvoorwaarde hanteren.
Voor de Nederlandse situatie is het
ook voor de hand liggend dat zowel
IKB als KKM de benchmark aangaan
met EurepGap. De eerste gesprekken
tussen het CBL, IKB en KKM zijn
reeds geweest. Hieruit kwam naar
voren dat aan de verschillende syste-
men (zowel IKB, KKM als EurepGap)
nog gewerkt moet worden. In zowel
IKB als KKM zijn bijna geen normen
opgenomen over arbeidsomstandig-
heden, dierwelzijn en milieu. Ook bij
EurepGap ontbreken nog een aantal
belangrijke punten, die weer wel in
IKB en KKM zijn geregeld. Zo zijn in
EurepGap de sectorspecifieke zaken
zoals werken met een erkende dieren-
arts, gegevens over diergeneesmidde-
len en bedrijfshygiëne voor bezoekers
niet opgenomen.

Harmonisatieoverleg
In Nederland wordt veel gedaan om
het EurepGap certificatieproces te
stroomlijnen. Door het CBL is een
harmonisatieoverleg tussen certifica-
tie-instellingen opgestart. Hiermee
wordt gepoogd om een eenduidige
interpretatie van de norm te bewerk-
stelligen. Een Nederlandse vertaling
van de vernieuwde EurepGap-docu-
menten waar alle certificatie-instel-
lingen mee werken zal binnenkort
beschikbaar komen. Tevens is er
regelmatig overleg tussen belangheb-
bende partijen in de AGF in het over-
legplatform EurepGap. Dit wordt
gecoördineerd door het Product-
schap Tuinbouw. ■

De boer op met EurepGap
De zekerheid rondom voedselveiligheid begint met het stellen van

randvoorwaarden bij de primaire productie. Voor de Nederlandse

supermarkten moeten alle producten in het schap voldoen aan

eisen van EurepGap. Met het protocol voor groente en fruit wordt

al volop gewerkt. Vanaf 2004 moeten alle plantaardige producten

worden geteeld volgens de voorwaarden van EurepGap. Het pro-

tocol voor dierlijke producten is tijdens de conferentie ‘Towards

global harmonisation 2003’ van 10 tot 12 september in Madrid

gepresenteerd. In Nederland worden de kwaliteitssystemen KKM

en IKB als inkoopvoorwaarde gevraagd. Het is dan ook niet de

bedoeling van de Nederlandse supermarkten dat er een nieuw

certificatiesysteem wordt gehandhaafd. De huidige systemen moe-

ten hier als uitgangspunt gaan functioneren en gebenchmarkt

worden met EurepGap.

Om de communicatie over EurepGap naar boeren en tuinders en

de consument te vergroten, is het CBL, met steun van het ministe-

rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het project ‘De

boer op met EurepGap’ gestart. Voor de ondersteuning van de

vele presentaties die het CBL geeft, is een video gemaakt met de

titel ‘EurepGap – Samen werken aan voedselveiligheid’ en is er en

website gemaakt: www.eurep.nl.
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