
Het British Retail Consortium
bracht in april 2002 de derde
editie van de BRC Technical

Food Standard uit. De Engelse retail-
ers verlangden destijds van hun leve-

ranciers van private labelproducten
dat ze per 1 oktober 2002 zouden
omschakelen naar deze nieuwe BRC-
standaard. In Engeland bestaat de
tweede versie van de BRC Technical
Food Standard dan ook niet meer;
het is daar niet langer toegestaan
tegen deze oude standaard te toet-
sen.

De huidige CBL/BRC-code is nog
gebaseerd op de tweede versie. Het
Centraal Bureau Levensmiddelenhan-
del wilde vorig jaar met de vertaling
van de derde versie van de BRC wach-
ten op de goedkeuring door het
GFSI. Dit duurde de BRC echter te
lang. Samen met International Sup-
plier Auditing (ISA) zijn de BRC-

standaarden vertaald in het Neder-
lands, Duits, Frans en Spaans. De
meeste gespecialiseerde certificatie-
instellingen in Nederland zijn inmid-
dels overgestapt op de Nederlandsta-

lige versie van de nieuwe ( 3e) BRC
standaard.

Auditprotocol
Het auditprotocol van de tweede ver-
sie van BRC Food Standard voldeed
niet aan de zogeheten ‘key-elements’
(basiseisen voor standaarden) van
het GFSI en is daarom in de derde
versie hierop aangepast.

Een van die basiseisen is dat certifi-
catie-instellingen moeten voldoen
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aan de EN 45011, waarmee de onaf-
hankelijke toetsing tegen de BRC
standaard verandert van inspectie in
certificering. De Britse Retailers heb-
ben deze eis wel gevolgd en neerge-
legd in het nieuwe auditprotocol,
maar hadden in eerste instantie niet
in de gaten wat de consequenties
waren van deze omschakeling (zie
kopje ‘Wijzigingen’). Een van de oor-
zaken daarvoor was dat de Britse
Raad voor Accreditatie UKAS tijd
nodig had om de eisen van de retail-
ers te begrijpen en discussies te voe-
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De belangrijkste verschillen met de huidige CBL/BRC code

GFSI keurt ‘nieuwe’ versie BRC 
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Auditprotocol
In elke BRC-standaard staan de eisen die aan producenten van pri-

vate labelproducten worden gesteld, maar ook het auditprotocol

is toegevoegd. Het auditprotocol is een document waarin specifie-

ke eisen worden gesteld aan certificerende instellingen die audits

uitvoeren om te toetsen of private labelproducenten voldoen aan

de BRC standaard. Er worden onder andere eisen gesteld aan:

– De contracten tussen producent en certificerende instelling;

– De indeling van producten in productcategorieën en risicoklas-

sen;

– De onderdelen die minimaal in de auditprocedure van de certifi-

cerende instelling naar voren moeten komen;

– Beoordeling van de tijdens de audit gevonden afwijkingen;

– De wijze waarop het auditrapport moeten worden opgebouwd;

– De status van het certificaat. 
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Fig. 1   BRC Standard Model (bron: Requirements for organisations offering

certification against the criteria of the British Retail Consortium Technical Standards).

De eerste CI’s zijn bezig om in een 

pilot-project de accreditatie te behalen
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tonen, of dat een vervolgaudit nood-
zakelijk is. 

Deze wijziging betekent dus dat
ook bedrijven waarbij tijdens een
audit een grote afwijking (major non-
conformity) wordt geconstateerd,
toch kunnen worden goedgekeurd op
basisniveau of hoger niveau. Voor-
waarde voor certificatie is wel dat
alle, tijdens de initiële audit gecon-
stateerde afwijkingen moeten zijn
opgelost. De auditee moet dit via
objectieve bewijzen aantonen. Zo
moeten bedrijven met afwijkingen op
bouwkundig gebied bijvoorbeeld
kunnen aantonen dat ze de investe-
ring hebben ingepland om het pro-
bleem te verhelpen. Een auditee

ren over de vertaling van de EN 45011
richting de BRC Food Standard. 

De uitkomst van discussie over de
vertaling van de EN 45011 is vastge-
legd in het document ‘Requirements
for organisations offering certifica-
tion against the criteria of the British
Retail Consortium Technical Stan-
dards’. Dit aanvullend interpretatie-
document is op 22 december 2002
gepubliceerd door de BRC en geeft
aan hoe certificatie-instellingen de
BRC-standaarden (o.a. de BRC Food
en de BRC / IOP Packaging) moeten
hanteren; bijvoorbeeld hoe zij om
moeten gaan met gevonden afwijkin-
gen. 

Gezien de recente publicatie van dit
document, is er nog geen enkele cer-
tificatie-instelling door UKAS
getoetst tegen dit document. UKAS
heeft dus nog geen enkele certifica-
tie-instelling geaccrediteerd om cer-
tificering voor de nieuwe BRC Food
Standard uit te voeren. In Engeland
is een pilot-project gaande waarbij
circa 10 certificatie-instellingen bezig
zijn met het behalen van deze accre-
ditatie. UKAS heeft in april en mei de
eerste controles ter accreditatie van
deze certificatie-instellingen uitge-
voerd. De overige accreditatie-instel-
lingen in Europa zijn nog niet begon-
nen, en moeten hun accreditatiepro-
tocol afstemmen met UKAS zodat de
accreditaties op één lijn komen.
Zoals uit figuur 1 blijkt, zijn bij een
dergelijke afstemming veel partijen

betrokken; het bereiken van overeen-
stemming zal dan ook nog enige tijd
vergen. 

Wijzigingen protocol
De belangrijkste wijziging in het
auditprotocol is dat de auditee (de
producent) het eindresultaat van de
audit kan beïnvloeden. Als de auditor
tijdens de audit kleine of grote afwij-
kingen (minors of majors) vaststelt,
krijgt de auditee 28 dagen de tijd om
deze afwijkingen te corrigeren en dit
met ‘objectieve bewijslast’ aan te
tonen. De certificatie-instelling moet
vaststellen of de geleverde bewijzen
afdoende zijn om het oplossen van
de afwijkingen ‘op papier’ aan te

Food Standard goed
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Nieuwe naam BRC Food Standard
Op 24 maart 2003 heeft het British Retail Consortium een persbericht naar buiten

gebracht over een nieuwe naam voor de nieuwe versie van de BRC Food Stan-

dard. De BRC Food Standard zal vanaf 25 maart 2003 verschijnen onder de naam

‘BRC Global Standard – Food’. Buiten deze naamswijziging verandert er inhoude-

lijk niks aan de standaard.

Volgens Kevin Swoffer van de BRC is de BRC Food Standard aanvankelijk ont-

wikkeld voor private labelproducenten. Steeds vaker wordt deze standaard ech-

ter gebruikt als leidraad om leveranciers in de hele voedselketen te beoordelen.

Ook producenten die ingrediënten voor voedingsmiddelen produceren en produ-

centen van A-merken worden regelmatig geaudit tegen de BRC Food Standard.

Daarnaast vormen de Britse retails en producenten een onderdeel van de globale

markt. In een poging het internationale karakter van de voedingsmiddelenindus-

trie beter tot uitdrukking te laten komen in BRC Food Standard is dus gekozen

voor de tussenvoeging van het woord ‘Global’. Was het met dit doel voor ogen

wellicht een betere optie geweest om de letters BRC weg te laten en te kiezen

voor ‘Global Standard Food’? 

Tabel 1 Overzicht van de gevolgen van gevonden afwijkingen.

Niveau afwijking Status eindbespreking Correctieve acties Rapport Certificaat

Kritisch Op geen enkel niveau Acties en follow-up Rapport bevestigt status Kan niet worden

aanbeveling tot audit noodzakelijk uitgereikt

certificatie mogelijk

Grote of kleine Op basisniveau Binnen 28 dagen na Rapport inclusief Alleen certificaat op

afwijking op aanbeveling tot audit: opsturen actieplan oplossen basisniveau mogelijk

basisniveau certificatie, mits actieplan voor afwijkingen. Rapport na bewijs oplossen

voldoende bewijs voor gevonden afwijkingen bevestigt status afwijkingen en

oplossen afwijkingen én objectief bewijs conformiteit conformiteit met eisen

voor oplossen basisniveauop basisniveau geborgd is

afwijkingen

Grote of kleine Op hoger niveau Na voorlopig rapport: Rapport inclusief Alleen certificaat op

afwijking op aanbeveling tot Binnen 28 dagen na actieplan oplossen hoger niveau mogelijk

hoger niveau certificatie, mits audit: opsturen afwijkingen. Rapport na bewijs oplossen

voldoende bewijs voor actieplan voor gevonden bevestigt status afwijkingen en

oplossen afwijkingen. afwijkingen én objectief conformiteit conformiteit met eisen

In ieder geval bewijs voor oplossen basisniveau (en op op hoger niveau

aanbeveling tot afwijkingen hoger niveau bij geborgd is. Anders

certificatie oplossen afwijkingen) certificaat op

op basisniveau basisniveau

Aanbeveling Geen invloed op Actieplan op vrijwillige Rapport inclusief Geen invloed op

niveau certificering basis actieplan, bevestigt certificaat

status

Illustratie: René Janssen



krijgt dus geen certificaat als een
afwijking niet aantoonbaar is opge-
lost. Voor de vervolgaudits betekent
het niet aantoonbaar oplossen van
afwijkingen, dat het certificaat niet
wordt verlengd. In tabel 1 zijn de
implicaties van gevonden afwijkin-
gen op een rij gezet.

Ook de in het auditprotocol vermel-
de auditfrequentie is veranderd. De
maximale auditfrequentie is nu 12
maanden in plaats van 18 maanden.
Dit heeft alleen consequenties voor
bedrijven die als laagrisicobedrijven
zijn ingedeeld en op hoger niveau
zijn goedgekeurd.

Verder mag de audit niet meer wor-
den uitgevoerd door “anders talige

auditoren”. Engelse certificatie-
instellingen moeten in Nederland
dus gaan werken met Nederlands
sprekende auditoren. Daarmee
erkent de BRC de stelling dat een
auditor die de taal niet spreekt en de
handboeken niet kan lezen, nooit een
goed oordeel kan vellen over de audi-
tee.

Een andere belangrijke wijziging is
dat de BRC-standaard nu valt onder
productcertificatie onder de 45011.
Hierdoor mag de auditor zelf aan het
einde van audit geen uitslag geven
over de uitkomst van de audit. De
auditor geeft wel aan of er, en zo ja
welke, afwijkingen zijn geconsta-
teerd, maar neemt niet de beslissing
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over het wel of niet certificeren. In
lijn met de eisen die worden gesteld
in de 45011 beslist een onafhankelij-
ke certificatiecommissie dit (deze
manier van werken is ook gebruike-
lijk bij ISO- en HACCP-certificering
volgens de 45012). Op basis van de
certificatiebeslissing wordt het
definitieve auditrapport en het certi-
ficaat gemaakt.

Wijziging eisen
Behalve in het auditprotocol heeft
het British Retail Consortium ook
een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de eisen die de standaard stelt aan
producenten van private labelproduc-
ten. Hoofdstuk 1 (HACCP-systeem)
bevat praktisch geen wijzigingen; de
borgingsprincipes in de hoofdstuk-
ken 2 (Kwaliteitsmanagementsys-
teem), 4 (Productbeheersing) en 5
(Procesbeheersing) wel. De wijzigin-
gen daarin zijn onder te verdelen in
drie typen, te weten: volledig nieuwe
eisen, kleine wijzigingen in bestaan-
de eisen en bestaande eisen waarvan
het niveau is gewijzigd. 

In de kaders worden de nieuwe
eisen op basisniveau (B) en hoger
niveau (H) per hoofdstuk opgesomd.
De nieuwe eisen op aanbevelingsni-
veau zijn niet opgenomen omdat
deze vooralsnog geen invloed heb-
ben op de certificering. Echter deze
geven wel een belangrijk signaal
voor de toekomst: veel eisen die in
de oude BRC-standaard op aanbeve-

Algemene eisen kwaliteitsmanagementsysteem:

– Vaststellen van processen noodzakelijk voor

implementatie van effectief kwaliteitsmanage-

mentsysteem en bepalen volgorde en interactie

tussen de processen (B);

– Bepalen van criteria en methoden noodzakelijk

voor effectieve uitvoering en beheersing van

deze processen (B);

– Borgen dat informatie inzake ondersteuning

en bewaking van kwaliteitsmanagementsysteem

op elk moment beschikbaar is voor de hierbij

betrokken medewerkers (B);

– Zorgen dat effectiviteit van kwaliteitsmanage-

mentsysteem wordt bewaakt door continu pro-

cessen te controleren, te analyseren en, waar

noodzakelijk, maatregelen te implementeren om

geplande resultaten en continue verbetering te

realiseren (B).

Kwaliteitsbeleid:

Het belang om te voldoen aan wettelijke eisen

en klanteisen is duidelijk binnen de organisatie.

De directie is verantwoordelijk voor de communi-

catie hierover naar management en leidingge-

venden (B). (Deze eis is feitelijk niet nieuw, maar

zat voorheen verweven in de punten 2.1.1, 2.1.3

en 2.1.4.)

Betrokkenheid van de directie:

– Zorgen dat kwaliteitsdoelstellingen zijn vastge-

steld en worden onderhouden (B);

– Zorgen dat er op strategisch niveau een forum

is om wettelijke issues en issues aangaande voed-

selveiligheid vast te stellen. Hiervan zijn notulen

beschikbaar (H).

Directiebeoordeling:

– De exacte input voor directiebeoordeling/

review zijn vastgelegd (B); 

– De tijdens directiebeoordeling genomen beslis-

singen en afgesproken acties worden gecommu-

niceerd naar betrokken medewerkers (B). 

Management van middelen:

Directie zorgt dat alle middelen beschikbaar zijn

voor implementeren en verbeteren van het kwa-

liteitsmanagement- en HACCP-systeem (B). (Feite-

lijk is dit alleen een nieuwe paragraaf, maar

geen nieuwe eis; vergelijkbare eis stond in de

oude BRC onder paragraaf 2.3. Organisatiestruc-

tuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

onder punt 2.3.1.)

Inkoop en leveranciersbeoordeling:

– Een op risicoanalyse gebaseerde procedure

voor het beoordelen van leveranciers (B)

– Prestaties van leverancier worden tijdens een

vastgestelde proefperiode beoordeeld om te

beslissen over het niveau en wijze van leveran-

ciersbeoordeling (H).

Beheersing van documenten:

De organisatie is zich bewust van en heeft toe-

gang tot documenten die gerelateerd zijn aan

veiligheid en wettelijkheid van geleverde pro-

ducten in relatie tot het land van levering en

consumptie (B).

Traceerbaarheid:

Het systeem van traceerbaarheid zoals bepaald

en vastgelegd, wordt regelmatig getest (B). 

Incidenten en recall:

– Richtlijnen waarin omschreven staat wat de

organisatie verstaat onder incidenten (situaties/

gebeurtenissen) en procedure voor melden en

rapporteren incidenten (B).

– Procedures om te garanderen dat afnemers tij-

dig worden geïnformeerd over mogelijk onveili-

ge producten die veroorzaakt zijn door een inci-

dent (B)

– Benoeming van specifieke zaken die meegeno-

men moeten worden in de procedure recall (B) 

Nieuwe eisen in hoofdstuk 2 Kwaliteitsmanagementsysteem

Hoofdstuk 2.11.1.1 is

nieuw en heeft grote

gevolgen voor

exporterende bedrijven.
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Horizontaal
De BRC blijft ook in de nieuwe versie
een echte horizontale standaard. Dat
wil dus zeggen dat de standaard voor
alle sectoren geschikt is en dat er in
de standaard geen verticale (specifie-
ke) eisen worden gesteld voor
bepaalde schakels in de keten of
bepaalde productgroepen. Er is wel
een indeling van productgroepen als
bijlage aan de BRC gekoppeld. Hierin
staat ook aangegeven welke produc-
ten worden gezien als hoog- en wel-
ke als laagrisicoproduct met daaraan
gekoppeld de auditfrequentie. De
vertaalslag van ‘horizontaal naar ver-
ticaal’ moet dus worden gemaakt
door de auditor die aantoonbare
ervaring moet hebben in een bepaal-
de sector. ■

lingsniveau stonden, zijn immers in
de nieuwe BRC-standaard verscho-
ven naar het basisniveau of hoger
niveau. Ditzelfde kunnen we ver-
wachten van de nieuwe eisen die nu
op aanbevelingsniveau zijn geformu-
leerd.

Invloed van ISO
De toegevoegde nieuwe eisen vinden
we in de BRC-standaard vooral terug
in hoofdstuk 2 (Kwaliteitsmanage-
mentsysteem). De nieuwe ISO norm
(ISO 9001:2000) lijkt daarop een gro-
te invloed te hebben gehad. In de ISO
9001:2000 staan de grotere betrok-
kenheid van de directie, klantgericht-
heid, klanttevredenheid en het conti-
nu verbeteren centraal. 

De betrokkenheid van de directie
krijgt nu ook in de BRC een promi-
nentere plaats. Daarvoor zijn nieuwe
eisen opgenomen, zoals manage-
ment van middelen, het vormen van
een strategisch discussieforum en
communicatie vanuit de directie over
de tijdens de directiebeoordeling/

management review genomen beslis-
singen en afgesproken acties.

Ook wordt nu het belang van klant-
gerichtheid en klanttevredenheid
erkend in de BRC-standaard, al is de
betreffende eis geformuleerd op het
niveau van aanbevelingen.

Het continu verbeteren speelde in
de tweede versie van de BRC-stan-
daard al een nadrukkelijke rol, omdat
tijdens een BRC-inspectie ook het
zelfregulerend vermogen van de pro-
ducent werd beoordeeld. Met andere
woorden, hoe gaat een onderneming
om met geconstateerde afwijkingen

(zoals overschrijding kritische norm
bij CCP’s, klachten, blokkades, enz.)
en welke aantoonbare acties onder-
neemt men om deze in de toekomst
te voorkomen.

Een aantal nieuwe eisen lijkt zelfs
rechtstreeks te zijn overgenomen uit
ISO 9001:2000. Voorbeelden hiervan
zijn: de algemene eisen voor het kwa-
liteitsmanagementsysteem (§ 4.1 ISO
9001:2000), de input voor uitvoering
van de directiebeoordeling (§ 5.6.2
ISO), de eisen met betrekking tot
inkopen (§ 7.4.1 ISO) en de eisen
voor kalibratie (§ 7.6 ISO). 

Niveauwijzigingen
De niveauwijzigingen in hoofdstuk 2
hebben voornamelijk betrekking op
het kwaliteitsbeleid, het kwaliteits-
handboek en het beheer van docu-
menten en kwaliteitsregistraties.
Deze eisen waren geformuleerd op
hoger niveau of het niveau van aan-
beveling en maken nu deel uit van de
eisen op basisniveau.

In hoofdstuk 3 (normen voor

fabriek en omgeving) zijn vooral de
bouwkundige eisen met betrekking
tot de wanden, vloeren, plafond, ven-
tilatie en riolering gewijzigd van aan-
beveling in basisniveau. Dit lijkt een
grote verandering. Vergelijkbare
bouwkundige eisen zijn echter ook
opgenomen in de Warenwetregeling
Hygiëne van Levensmiddelen en zijn
daarmee al een wettelijke verplich-
ting voor voedingsmiddelenbedrij-
ven.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn
weinig niveauwijzigingen doorge-
voerd. 

Bedrijven met een major non-conformity 

kunnen alsnog een certificaat verkrijgen

– Bij intern transpor/opslag wordt de

scheiding tussen high en low risk

geborgd en waar relevant, moet wor-

den gedesinfecteerd (B);

– Potentiële risico’s die veroorzaakt

worden door (de staat van) het pand

en/of overkappingen, worden

beheerst. Hiertoe worden regelmatig

audits uitgevoerd en waar nodig, cor-

rigerende maatregelen genomen (B);

– Indien glasregister aanwezig is, wor-

den glasaudits uitgevoerd. Frequentie

van glasaudits is bepaald op basis van

een risicoanalyse (H); 

– Schoonmaakschema’s zijn aanwezig

en worden onderhouden (B);

– Reiniging en hygiëne worden uitge-

voerd conform opgestelde procedures

(H). (Eigenlijk een vreemde nieuwe eis,

want het hele handboek moet volgens

basiseis 2.3.1 geïmplementeerd zijn.)

Materiaal dat gebruikt wordt bij de

handling van grondstoffen die kwets-

baar zijn voor besmetting, is geïdenti-

ficeerd en wordt op geplande momen-

ten gecontroleerd (H);

– Inhoud vliegenlampen en vallen

wordt regelmatig geteld en geanaly-

seerd (H);

– Indien geconditioneerd vervoer

wordt uitbesteed, zijn procedures aan-

wezig om kerntemperatuur van het

product te kunnen borgen (B).

Nieuwe eisen in hoofdstuk 4 Productbeheersing
– Houdbaarheid van producten wordt bepaald via een vastgelegd

protocol (B);

– Tijdens productontwerp/-ontwikkeling vinden registraties plaats;

aantoonbaar maken dat verandering in recepturen effectief

beoordeeld zijn op voedselveiligheid, kwaliteit en wettelijke eisen

(H);

– Indien analyses worden uitgevoerd die kritisch zijn voor veilig-

heid of wettelijke eisen, werkt het lab (intern of extern) conform

eisen en principes van ISO 17025. Het eigen lab van een producent

dient dus ook een borgingssysteem te hebben om betrouwbare

analyseresultaten te kunnen garanderen (B);

– Om aanwezigheid van metaal of vreemde voorwerpen aan te

geven, heeft de metaaldetector/detector vreemde delen een inge-

bouwd alarm of een uitwerpmechanisme of stopt de lijn. Procedu-

res die aangeven welke corrigerende acties genomen moeten wor-

den indien er metaal/vreemde voorwerp gedetecteerd wordt (B).

Nieuwe eisen in hoofdstuk 5 Procesbeheersing
– Waar productparameters veiligheid en kwaliteit van het product

borgen (bijv. pH of Aw-waarde), worden parameters aantoonbaar

beheerst middels controles (B).

– Daar waar van toepassing, vindt desinfectie plaats om microbio-

logische risico’s op effectieve wijze te beheersen (B). 

Kalibratie:

– Controle- en meetapparatuur wordt met vaste frequentie gekali-

breerd/afgesteld (gejusteerd) (B); 

– Registraties van uitgevoerde kalibraties zijn aanwezig;

– Kalibratiestatus aanwezig op controle- en meetapparatuur;

– Voorkomen van afstellen (justeren) door onbevoegd personeel;

– Beschermen controle- en meetapparatuur tegen beschadi-

ging/misbruik (B);

– Procedures aanwezig voor nemen en registreren van acties,

indien controle en meetapparatuur afwijkt van vastgestelde nor-

men en toleranties (B).

Nieuwe eisen in hoofdstuk 6 Personeel
Wanneer gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten of onder-

aannemers, worden deze geworven via gerenommeerde, geregis-

treerde bureaus. Contract aanwezig waarin de verantwoordelijk-

heden van het bureau beschreven worden (B). 

Nieuwe eisen in hoofdstuk 3 Normen voor fabriek en omgeving


