
Vanwege het ‘due dilligence
principe’ willen retailers
steeds meer inzicht krijgen

in de wijze waarop fabrikanten van
private label-voedingsmiddelen hun
productieprocessen beheersen. Ook
leggen zij hen via voedselveiligheids-
standaarden steeds verdergaande en
specifiekere eisen op.

Om te verifiëren of producenten
aan de door hen gestelde eisen volde-
den, beschikten sommige retailers
over eigen audit team, anderen lieten
deze door derden uitvoeren of vroe-
gen om officiële certificaten van
voedselveiligheidsstandaarden, waar-
onder ISO, HACCP en BRC. Er ont-
stond een chaotische situatie met
diverse standaarden (en varianten
daarop) die elkaar deels overlapten,
maar ook veel zaken niet gemeen-
schappelijk hadden. Doordat veel

retailers voorkeur
hadden voor een
bepaalde standaard
en bij de controle
een eigen werk-
wijze voorston-
den, werden de
fabrikanten met
een groot aantal
audits gecon-
fronteerd. Voor
de retailers,
maar ook
voor de toele-
verende pro-
ducenten
was deze
situatie erg
inefficiënt.
Om aan
deze situ-
atie een
einde te
maken,
hebben
retail-
ers het
Glo-
bal
Food

Safety Initiative (GFSI) opgericht.
Belangrijk doel hiervan is om met de
daarin geformuleerde uitgangspun-
ten de huidige voedselveiligheids-
standaarden te uniformeren. En wel
zodanig dat certificaat en bijbeho-
rend audit-rapport van een bepaalde
standaard voor iedere bij het GFSI
aangesloten retailer voldoende
garantie geeft dat de voedselveilig-
heid zich bij de gecertificeerde fabri-
kant op een acceptabel niveau
bevindt. Met andere woorden, een
fabrikant hoeft met betrekking tot
voedselveiligheid periodiek nog maar
één keer te worden ge-audit; voor
zaken op het gebied van arbo of
milieu blijven aanvullende audits
nodig. 

Goedgekeurd
Het GFSI heeft begin dit jaar vier
standaarden goedgekeurd: BRC
Food, de (nieuwe versie van de)
HACCP-criteria, de International
Food Standard (IFS) en de Efsis-stan-
daard. De eigenaren van deze stan-
daarden hebben om deze goedkeu-
ring te verkrijgen, hun standaarden
op onderdelen moeten wijzigen. In
een serie van vijf artikelen, waarvan
dit artikel de inleiding vormt, zullen
de eisen uit de BRC Food, de HACCP-
eisen en de IFS met de bijbehorende
auditprotocollen nader worden
beschreven. Daarbij zullen zo veel
mogelijk de recente wijzigingen wor-
den belicht. De Efsis-standaard
wordt niet meegenomen in deze
reeks, omdat dit een ‘gesloten’ stan-
daard is. Dat wil zeggen dat deze
alleen door Efsis zelf mag worden
gebruikt (in tegenstelling tot de oor-
spronkelijke bedoeling van het GFSI
om alleen ‘open’ standaarden goed te
keuren). Als afsluiting zal een typi-
sche verticale standaard, de Q&S
standaard, (met een link naar IKB)
worden behandeld.

De GFSI-goedkeuring zou een
begin moeten maken met het verbe-
teren van de hiervoor beschreven

inefficiënte situatie. Er zijn echter
ontwikkelingen gaande waaruit het
tegendeel blijkt. Een daarvan is dat
voor bepaalde sectoren momenteel
sectorspecifieke standaarden worden
ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is
de Duitse standaard Qualität &
Sicherheit voor de vleesbranche die te
vergelijken is met Integrale KetenBe-
heersing (IKB) in Nederland. Een
dergelijke verticale standaard wordt
geëist naast een horizontale stan-
daard als bijvoorbeeld BRC Food of
IFS.

Begrippen
Het merendeel van de standaarden
die auditors gebruiken bij het beoor-
delen van private label-producenten,
is/wordt ontwikkeld en geschreven
door (inter-)nationale retailers. We
gebruiken daarom in dit artikel de
term ‘retailgedreven’ standaarden.

In dit artikel praten we over hori-
zontale en verticale standaarden.
Onder een horizontale standaard ver-
staan we een standaard die van toe-
passing is op diverse sectoren binnen
de voedingsmiddelenindustrie (bij-
voorbeeld industriële bakkerijen,
maar ook op producenten van vlees-
waren of zoetwaren). Verticale stan-
daarden daarentegen zijn specifiek
van toepassing op een bepaalde sec-
tor  of bepaald product.

Het toekomstbeeld van de leveran-
ciersbeoordelingen lijkt een combi-
natie te worden van horizontale stan-
daarden, aangevuld met verticale
standaarden (figuur 1). Om dit scena-
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niet voldoen-
de voor de
borging
van de
veilig-
heid
van
hun
pri-

vate label-
producten. Tevens
vond men enkel en alleen
een certificaat niet toereikend voor
hun ‘due diligence defence’, omdat
een certificaat alleen hen geen
inzicht geeft in de werkelijke status
van een beoordeeld bedrijf. Zij gaven
daarom de voorkeur aan een (BRC
inspectie-)verslag boven een certifi-
caat.

De toetsing tegen de BRC Food-
standaard is tot op heden een zoge-
naamde ‘inspectie’ en de betreffende
inspectie-instellingen zijn geaccredi-
teerd tegen de EN 45004.

De auditor kreeg met de BRC-aan-
pak veel minder ruimte voor eigen
interpretatie dan bij certificering
tegen de ISO-norm en de (oude)
HACCP-criteria. In de BRC Food-
standaard wordt namelijk bij tal van
eisen (voornamelijk in de hoofdstuk-
ken over fabriek, product- en proces-
beheersing en personeel) heel con-
creet voorgeschreven wat de auditor
moet beoordelen.

Een ander groot verschil met ISO-
en HACCP-certificering is de rappor-
tage. De BRC Food-standaard ver-
plicht de auditor een verslag te
maken aan de hand waarvan de
retailer meer inzicht kan verkrijgen
in de wijze waarop de producent pri-
vate label-producten vervaardigt.

Ondanks de grote mate van gede-

rio te onderbouwen laten we eerst de
afnemerseisen van afgelopen 15 jaar
de revue passeren.

ISO en HACCP
Eind jaren tachtig, begin jaren
negentig werd het hebben van een
ISO-certificaat (9001 of 9002) door
een aantal nationale en internationa-
le retailers als voorwaarde gesteld
voor levering. Medio 1996 werd in
Nederland deze eis vervangen door
de eis van een nationale retailer om
een HACCP-certificaat te hebben.
Eind december 1995 was ieder voe-
dingsmiddelenbedrijf al bij wet ver-
plicht een goed werkend HACCP-
plan te hebben.

Toetsing aan de ISO-norm en de
(oude) HACCP-criteria zijn zoge-
naamde ‘managementsysteembeoor-
delingen’: de betreffende certifice-
rende instellingen hebben hiervoor
een accreditatie die gebaseerd is op
de EN 45012. De auditor beoordeelt
of de auditee (het te certificeren
bedrijf ) de ISO-norm of de HACCP-
criteria op de juiste wijze heeft inge-
vuld, geïmplementeerd en of de bij-
behorende systematiek in de organi-
satie is terug te vinden. De interpre-
tatie van de norm en de inhoudelijke
toetsing van de systematiek bij de
auditee worden grotendeels overgela-
ten aan de competentie van de audi-
tor.

Zowel de ISO-norm als de
HACCP-criteria zijn horizontaal
van aard: HACCP voor de ver-
schillende sectoren binnen de
voedingsmiddelenindustrie en
ISO voor willekeurig elke
branche.

De sterke invloed van de
Engelse retailers zorgde er
medio 1999 voor dat enkele Neder-
landse en Belgische retailers geïnspi-
reerd raakten door de werkwijze van
hun Britse collega’s. Als gevolg hier-
van moest een groot aantal produ-
centen van private label-producten
gedwongen overstappen van HACCP-
certificatie naar BRC-inspecties, het-
geen extra inspanning, tijd en kosten
met zich heeft meegebracht.

BRC Food
De Engelse retailers vonden een sys-
teembeoordeling waarbij de compe-
tentie van de auditor de diepgang van
de beoordeling c.q. toetsing bepaalt,
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Fig.1   Combinatie van horizontale en verticale retail-gedreven standaarden.
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tailleerdheid moet ook bij de
BRC Food-standaard worden gespro-
ken over een horizontale standaard;
de standaard kan zowel voor vlees als
voor zoetwaren worden gebruikt.

Specifieke klanten-audits
Als argument voor het invoeren van
BRC hebben de retailers steeds aan-
gegeven dat een BRC-rapport het
aantal eigen controles van retailers
reduceert. Alle betrokken partijen
hebben daardoor lagere kosten. Voor
producenten met een BRC-rapport
die veel van hun producten exporte-
ren, ging die vlieger echter niet op.
Retailers in Duitsland, Engeland, Ita-
lië en Frankrijk hebben hun eigen
methodes om inzicht te verkrijgen in
de wijze waarop hun leveranciers van
private label-producten hun produc-
tieprocessen beheersen. Deze buiten-
landse retailers blijven dus zelf
audits uitvoeren die gebaseerd zijn
op hun eigen eisen en hun eigen
checklist. De meeste beoordelingen
zijn gebaseerd op de horizontale
benadering en dus toepasbaar op alle
sectoren.

Een aantal Franse en Italiaanse
retailers heeft echter, in plaats van
voor een horizontale benadering,
duidelijk gekozen voor de verticale
benadering via een checklist met spe-
cifieke vragen die zijn afgestemd op
risico’s in een bepaalde sector dan
wel op een bepaald product.

Ook Britse retailers hanteren de
BRC Food-standaard naar eigen
inzicht. Op zich is dat niet zo ver-
wonderlijk, aangezien het British
Retail Consortium (BRC) een
brancheorganisatie is waar de indivi-
duele retailers lid van zijn, maar
waarbij uiteindelijk iedere retailer

zelf bepaalt hoe hij de
richtlijnen wil hanteren.
Vrijwel alle retailers heb-
ben daarom een eigen lijst
waarop staat welke certifi-
catie-instellingen ze wel
en niet accepteren. Als
een producent een BRC-
rapport heeft van een in
Nederland geaccrediteer-
de certificerende instel-
ling, dan is de kans
groot dat die in Enge-
land niet wordt geac-
cepteerd. Ook heeft een
aantal Engelse retailers
nog steeds eigen tech-
nologen in dienst die
controles uit voeren.
Retailers als Marks &
Spencer accepteren de
BRC Food-standaard
helemaal niet en blij-
ven vast houden aan

hun eigen systeem.

Eenduidigheid?
De grote vraag die leeft bij producen-
ten is of de GFSI nu werkelijk rust en
eenduidigheid brengt in de stroom
van eisen die op hen afkomt. 

Ondanks het feit dat er nu vier
standaarden zijn goedgekeurd, lijken
de eerste reacties van de Internatio-
nale retailers nog niet zo bemoedi-
gend. De Britse retailers willen op
korte termijn hun beleid niet wijzi-
gen en andere standaarden toelaten.
Een belangrijke motivatie daarvoor is
dat alle goedgekeurde standaarden
wel dezelfde basiseisen (key ele-
ments) in zich hebben, maar dat
door verschillen in het protocol (bij-
voorbeeld omgang met non-confor-
miteiten) er bij een audit verschillen-
de resultaten kunnen worden
behaald. De rapporten zijn dus niet
uitwisselbaar. In het begin hebben de
Duitse retailers nog geprobeerd tot
een samenwerking te komen met het
British Retail Consortium, maar die
weigerde elke vorm van samenwer-
king. De Duitse retailers zagen zich
hierdoor gedwongen een eigen stan-
daard te ontwikkelen en dat heeft uit-
eindelijk geresulteerd in de Interna-
tional Food Standard (IFS). 

De GFSI staat als jong initiatief nu
voor de opgave om de onderlinge
acceptatie van de standaarden te
bewerkstelligen. Het succes van het
initiatief hangt sterk af van de hou-
ding van de individuele retailers uit
de grote landen zoals Engeland,
Duitsland en Frankrijk. 

Combinatie
Ondanks het feit dat de GFSI net de
eerste horizontale standaarden heeft
goedgekeurd, kennen wij in Neder-
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land al een verticale benadering in de
vorm van de integrale ketenbeheer-
sing (IKB). Hierop aansluitend is er
een vergelijkbare ontwikkeling te
constateren bij onze oosterburen. De
bij de productie en verkoop van vlees
betrokken Duitse partijen, van de
veevoederfabrikanten en de boeren
tot en met de slachterijen, uitsnijde-
rijen, verwerkende industrie en
retailers, hebben zich verenigd in de
organisatie ‘QS – Qualität und
Sicherheit GmbH’). Zij zijn begon-
nen met het ontwikkelen van een
Q&S-certificatieschema op basis van
een verticale ketenbenadering. De
drijfveer achter dit systeem is de
wens om tot een allesomvattend con-
cept te komen voor het borgen van de
oorsprong en kwaliteit van vlees en
vleesproducten waardoor de consu-
ment meer transparantie en garanties
kan worden geboden. Het systeem
gaat uit van een horizontale basis,
maar heeft voor ieder onderdeel van
de keten specifieke eisen opgesteld.
Weliswaar is er gestart met de vlees-
keten, maar het is de bedoeling om
dit initiatief naar andere sectoren uit
te bouwen. 

Zeker als deze ontwikkeling zich
doorzet, lijkt de combinatie van hori-
zontale standaarden, aangevuld door
verticale standaarden, dus de toe-
komst te worden als het gaat om
leveranciersbeoordelingen. ■
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