
vmt | 8 oktober 2004 | nr 2124

Voedselveiligheid

Sinds kort is procesbeheersing in de hele productieketen van

industriegroenten een feit. Het onlangs geïmplementeerde

Voedselveiligheidscertificaat Industriegroenten voor akkerbou-

wers kan bogen op een bereik van 100% . En daarmee zijn pro-

ducenten en verwerkers van groenten klaar voor de toekomst: de

keten voldoet aan alle eisen uit de Europese General Food Law. 

Er is veel te doen rondom de Europese
General Food Law. Door betrokken partij-
en wordt gesproken over onduidelijke
normeringen en te veel regulering. Eén
ding staat niet ter discussie. Vanaf 1 janu-
ari 2005 is deze wet van kracht.

De groenteverwerkende industrie in
Nederland is er helemaal klaar voor.
Want de borging van voedselveiligheid in
hun productieketen is rond, nu ook op
teeltniveau adequate beheerssystemen
zijn ingevoerd. Dankzij praktische trai-
ningen en voorlichting kan het Voedsel-
veiligheidscertificaat Industriegroenten
bogen op een penetratie van nagenoeg
100%. Maar ook de industrie hielp een
handje dit doel te bereiken. Telers die
willen blijven leveren, hebben het certifi-
caat gewoon nodig. 

Voordelen
Lag voorheen bij afspraken de nadruk
vooral op zorgen dat er geen residuen
van gewasbeschermingsmiddelen in
akkerbouwproducten zaten, het nieuwe
voedselveiligheidscertificaat bestrijkt alle
aspecten van de teelt (zie tabel). Boven-
dien voldoen alle telers aan dezelfde
eisen, waardoor ze aan elke partij kun-
nen leveren.
Het certificaat maakt ook uitwisseling
van (rest)producten makkelijker. De uit-
wisseling tussen verwerkers bij tekorten
of overschotten, en het splitsen van
batches in deelstromen specifiek voor
bijvoorbeeld invriezen, glas- of blikcon-
serven wordt eenvoudiger. En als verwer-
king van producten leidt tot veel restpro-

duct (bijvoorbeeld bij maïs, met een rest-
stroom van ca. 70% van de aangevoerde
kolven), is die reststroom geschikt voor
verwerking tot diervoeder. Er kunnen
immers kwaliteitsgaranties worden gege-
ven. Het nieuwe certificaat volstaat.
“Bovendien zal de standaardisatie bin-
nen de keten kostenverlagend werken,
onder andere doordat per saldo in de
keten minder controle en administratie
nodig is”, meent Henk Hak, voormalig
directeur bij de bekende conservenpro-
ducent met dezelfde naam. 

Internationaal
John Broekhuis, voorzitter van de bran-
chevereniging voor groente- en fruitver-
werkers VIGEF: “We denken uiteraard
ook internationaal. Want groenteverwer-
kers en –telers zijn behoorlijk actief bui-
ten de landsgrenzen.”
“Vandaar dat we met het Belgische Vega-
plan afspraken hebben over wederzijdse
erkenning van onze certificaten. In- en
export over de Belgische grens is dus
geen probleem”, vertelt adviseur Jan
Kamp van Q-Point. Adviesbureau. Q-
Point nam voorlichting en training voor
haar rekening maar hielp ook het sys-

teem te ontwerpen. “Met de Duitse orga-
nisatie Qualität & Sicherheit wordt
momenteel overleg gevoerd om dezelfde
erkenning te bereiken.”
Broekhuis werpt een blik in de toekomst.
Hij zou graag zien dat het Nederlandse
certificaat leidraad wordt voor een gehar-
moniseerd Europees systeem. Bij verga-
deringen van de Europese brancheorga-
nisatie OEITFL staat onderlinge afstem-
ming en standaardisatie hoog op de
agenda. “We moeten vermijden dat elk
land zijn eigen eisen heeft. Ik zet me in
voor identieke methodiek, met ons certi-
ficaat als een van de ‘benchmarks’.” 

Druk
Waarom moest dit certificaat er komen?
Broekhuis stelt een wedervraag: “Wat
moet je als groenteverwerkende industrie
nog meer doen als je al gezonde en veili-
ge producten levert?” Hij heeft ook het
antwoord. “Inderdaad: Terug naar de
bron en zorgen dat je ook daar alle
aspecten onder controle hebt.”
Dat is precies wat het ‘Project Certifice-
ring akkerbouwmatige groenteteelt’
beoogde. Broekhuis was voorzitter van
de stuurgroep die dit project trok. 

Certificaat Industriegroenten voor telers sluit productieketen

Groenteverwerkers klaa

Tabel   Beschreven in borgingssysteem
Onderdeel aspecten (onder andere)

Algemeen traceerbaarheid, calamiteiten, opslag gewasbeschermings-
middelen

Teelt methoden, perceelkwaliteit, uitgangsmateriaal, ggo-vrij garantie,
bemesting, beregening

Oogst methoden, machines, -onderhoud
Opslag hygiëne, glascontrole, ongediertebestrijding, klimaatbeheersing
Transport hygiëne, onderhoud
Loonwerk moet aantoonbaar voldoen aan dezelfde eisen

‘EurepGap Groente en 
Fruit voldoet niet’
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Ook Henk Hak had zitting in die stuur-
groep. Hij constateert: “De druk van
supermarktorganisaties en groothande-
laren wordt steeds groter. Het certificaat
is hierop ons antwoord. Alle processen in
de keten worden aantoonbaar beheerst.
Als het gaat om voedselveiligheid, gaat
die beheersing zelfs verder dan de eisen
uit EurepGap.” 

EurepGap
EurepGap staat op het ‘verlanglijstje’ van
de verenigde Europese retailers, die wer-
ken aan een eigen certificeringssysteem.
“EurepGap is te breed opgezet”, vindt
Hak. “De handel heeft er aspecten als
arbeidsomstandigheden en milieuzorg in
opgenomen, die meer te maken hebben
met maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Zaken die wel belangrijk zijn,
maar bij andere instanties thuishoren.
Voor ons is wezenlijk: voedselveiligheid.”
Behalve dat een dergelijk veelomvattend
systeem duur en log kan zijn, was er nog
een reden om een nieuwe methodiek te
ontwerpen. “Wij wilden borging op een
praktische manier, economisch, zonder
extra ballast”, legt Hak uit.
Kamp: “EurepGap Groente en Fruit vol-
doet niet, was onze conclusie na vergelij-
king met de bestaande systemen in
Nederland en dat van de Belgische voorlo-

per van Vegaplan. Er ontbreekt een aantal
heel concrete zaken, die voor de groente-
verwerkende sector belangrijk zijn. We
hebben dus gekozen voor een benadering
van binnenuit, volgens een methodiek
analoog aan HACCP. Daarmee ligt de
nadruk op concrete procesbeheersing.”
EurepGap lanceert binnenkort EurepGap
IFA (Integrated Food Assurance), dat
meer is toegeschreven naar de akker-
bouwpraktijk.

Versnipperd
Nederland telt zo’n 20.000 akkerbouwers,
waarvan ongeveer 1.600 bedrijven groen-
ten telen voor de verwerkende industrie.
Tot voor kort werden er allerhande ver-
schillende afspraken gehanteerd, vooral
afhankelijk van aan wie een teler leverde.
Die onderlinge afspraken tussen toeleve-
rancier en verwerker bepaalden de
gehanteerde norm. Controle op mogelij-
ke residuen was gemeengoed. Een deel
van de verwerkers eiste teeltregistraties
van de telers, anderen voegden daar een
actieve vorm van teeltbegeleiding aan
toe. De regulering binnen de keten was
versnipperd en dit maakte het voor zowel
leverancier als afnemer ondoorzichtig en
kostenverhogend.
Ruim vijf jaar geleden kwam hierin veran-
dering. LTO Nederland en het Hoofdpro-

ductschap Akkerbouw sloegen de han-
den ineen om tot verregaande harmoni-
satie en standaardisatie te komen. Certi-
ficering van een aantal teelten was spoe-

dig een feit, zoals bij suikerbieten en
fritesaardappelen.
Twee jaar geleden maakte de VIGEF zich
sterk voor certificering van de industrie-
groenten. De organisatie startte het pro-
ject en regelde subsidies van het ministe-
rie van LNV en de Europese overheid.
VIGEF stelde mensen en tijd ter beschik-
king en het project werd een succes.
Momenteel zijn er zes certificaten, voor
elke gewasketen een (frites- en chips-
aardappelen, suikerbieten, industrie-
groenten, zetmeelaardappelen, granen
en peulvruchten, diervoeders). Maar er
wordt gewerkt aan standaardisatie: één
certificaat voor alle akkerbouwers, met
een brede basis, aangevuld met separate
bouwstenen waarin specifieke eisen per
gewasketen zijn vastgelegd. In november
van dit jaar wordt hierover door alle
betrokken partijen een besluit genomen. 
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Borging op een praktische manier,
economisch, zonder extra ballast

Ook op teeltniveau zijn nu adequate beheerssystemen ingevoerd om
de voedselveiligheid te borgen.

Het nieuwe certificaat leidt tot standaardisatie binnen de keten en
werkt daardoor kostenverlagend.


