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Voedselveiligheid
Thema: Voedselveiligheidsstandaarden

Pas na 1 juli 2008 zal worden gecertifi-
ceerd tegen versie 3 van de BRC Verpak-
kingen. Hetzelfde geldt voor versie 5 van 
de BRC Global Standard Food Safety. Een 
(BRC Verpakkingen versie 2) certificaat 
dat is behaald als resultaat van een audit 
die is uitgevoerd ná 30 juni 2008, wordt 
officieel niet erkend door de BRC en het 
IoP. Is het certificaat versie 2 behaald 
vóór 30 juni 2008, dan is het geldig tot de 
datum die vermeld staat vermeld op het 
certificaat (6 – 12 maanden).

Reikwijdte
Versie 2 van de BRC Verpakkingen was 
alleen van toepassing op primaire en 
secundaire verpakkingen voor voedings-
middelen. De reikwijdte van versie 3 is 
uitgebreid en ook van toepassing op ver-
pakkingen voor non-food.
In het verlengde van de uitgebreidere 

reikwijdte is ook het aantal categorieën 
waartegen kan worden gecertificeerd, 
gewijzigd. De standaard is daardoor 
praktischer en beter toe te passen op ver-
schillende typen verpakkingen.
Versie 2 kende twee categorieën, te 
weten: categorie A voor secundaire 
verpakkingen en verpakkingen voor voe-
dingsmiddelen met een hoge natuurlijke 
barrière (zoals kokosnoten en walnoten) 
en categorie B voor primaire verpakkin-
gen en voedingsmiddelen zonder hoge 
natuurlijke barrière (bijvoorbeeld vlees 
of gebak).
Aan versie 3 is een derde categorie toe-
gevoegd. De categorie-indeling is nu als 
volgt: de ‘oude’ categorie B is nu catego-
rie 1, de ‘oude’ categorie A is nu catego-
rie 2, terwijl categorie 3 tertiaire verpak-
kingen en secundaire verpakkingen bevat 
waarbij een omdoos wordt aangebracht 

in een andere ruimte dan die waar het 
voedingsmiddel wordt verpakt in de 
primaire verpakking. Ook verpakkingen 
voor non-food vallen in categorie 3.

Voedingsmiddelenfabrikant
Wat betekent het voorgaande nu voor 
producenten van verpakte voedingsmid-
delen? Belangrijk is dat zij goed kijken 
naar hun eigen product. Heeft het te 
verpakken voedingsmiddel wel of geen 
natuurlijke barrière tegen chemische, 
fysische of microbiologische besmet-
tingen?
Ook het productieproces verdient een 
kritisch blik. Komt het verpakkingsma-
teriaal bijvoorbeeld in een ruimte met  
open/onbeschermde voedingsmiddelen? 
Op deze manier kan de voedingsmidde-
lenfabrikant bepalen tegen welke catego-
rie zijn verpakkingsleverancier moet zijn 
gecertificeerd.

Best Practice Guidelines vervallen
Bij elke categorie hoort een aparte 
module met daarin de eisen voor de leve-
rancier van verpakkingen. Net zoals bij 
de BRC Food staan alle eisen op gelijk-
waardig niveau en zijn de Best Practice 
Guidelines (BPG’s) vervallen. Bij versie 2 
telden die BPG’s overigens niet mee bij 
de certificering; deze BPG’s gaven aan op 
welke manier een eis zou kunnen worden 
ingevuld en/of geïnterpreteerd en wat 
daarbij gebruikelijk is binnen de sector.

Modules en hoofdstukindeling 
In versie 3 is de hoofdstukindeling van 
de eisen voor elke categorie/module het-
zelfde, namelijk:
1.  Senior management commitment en 

continue verbetering.
2.  Gevaren- en risicomanagement-

systeem. 
3.  Technisch managementsysteem. 
4.  Locatiestandaarden. 

Naast de vijfde versie van de BRC Food standaard hebben de Britse retailers in januari 

2008 ook, samen met het Institute of Packaging (IoP), een nieuwe versie gepubliceerd 

van de BRC/IoP Global Standard (Food) Packaging. Wat voor gevolgen heeft deze 

derde versie voor de leveranciers van verpakkingen en voor hun afnemers, de 

voedingsmiddelenproducent?

BRC Verpakkingen uitgebreid

Verpakkingen die in aanraking komen met het product vallen in categorie 1, de omverpakking 
in categorie 2.
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5.  Product- en procesbeheersing.
6.  Personeel.
In met name de hoofdstukken 2, 4, 5 en 
6 zijn voor de categorieën 2 en 3 minder 
dan wel minder strenge eisen opgeno-
men. Dat is ook logisch, omdat de ver-
pakking dan wordt beschouwd als laag 
of zelfs helemaal geen risico voor het 
voedingsmiddel dat erin wordt verpakt. 
Zo zal een verpakkingsproducent die 
omdozen maakt voor bakjes tonijnsalade 
dus in categorie 2 of 3 vallen. Voor beide 
categorieën geldt onder andere dat werk-
nemers hun bedrijfskleding en persoon-
lijke kleding in dezelfde kleedkast of het-
zelfde deel van de kleedkast (hoofdstuk 
4) mogen opbergen. Personeel van een 
verpakkingsproducent die in categorie 
1 valt, dus de producent van het plastic 
bakje waarin de tonijnsalade wordt gedo-
seerd, mag dat niet. 

Betrokkenheid management
In de voedingsmiddelenindustrie en de 
voedselveiligheidsstandaarden was het 
allang duidelijk: het opzetten en invoeren 
van een systeem voor de voedselveilig-
heid en kwaliteit heeft weinig zin als het 
niet wordt gedragen door het manage-
ment. Dit besef is ook doorgedrongen 

tot de verpakkingssector. Daarom zijn 
de eisen voor betrokkenheid van het 
management flink opgeschroefd. Het 
management is nu niet alleen verant-
woordelijk voor de implementatie van de 
BRC Verpakkingen, maar ook voor het 
continu verbeteren van producten, pro-
cessen en het managementsysteem en 
het beschikbaar stellen van (menselijke 
en financiële) middelen om deze verbete-
ringen te realiseren. Ook zijn er expliciete 
eisen opgenomen over communicatie 
en rapportage van resultaten van uitge-
voerde controles. 

Gevaren- en risicoanalyses
De eisen aan de gevaren- en risicoana-
lyses zijn in versie 3 aangescherpt. Het 
doel is om meer diepgaande en beter 
onderbouwde gevaren- en risicoanaly-
ses te realiseren. Een risicoanalyse voor 
grondstoffen is in versie 3 een verplicht 
onderdeel.

Klanteisen
De voedingsmiddelenindustrie mag zich 
alvast verheugen in een grotere belang-
stelling van haar leveranciers van verpak-
kingen. In versie 3 staan namelijk diverse 
nieuwe paragrafen waarin de klant en de 

klanteisen centraal staan, zoals: klantge-
richtheid, contractbeoordeling en pro-
ductontwikkeling (zie tabel). 

Testapparatuur
In versie 3 worden aanvullende eisen 
gesteld aan (in de lijn aanwezige) test-
apparatuur en de kalibratie van weeg-
apparatuur in het algemeen. 

Resultaten van controles en metingen 
zijn alleen betrouwbaar indien deze con-
trole- en meetapparaten gekalibreerd 
zijn, een situatie die voor voedingsmid-
delenproducenten allang vanzelfspre-
kend is. 

Helmie Keijsers
Drs. W.G.P Keijsers, Improving Quality, 06-229 40 774, 

www.improvingquality.nl.

De eisen rond betrokkenheid 
van het management zijn flink 
opgeschroefd

Tabel: Overzicht nieuwe klantgerelateerde eisen 
Nr. eis Beschrijving eis*

1.8 The review process shall include customer performer indicators

2.1.4 The hazard and risk management team shall be suitably trained and kept up to date with factory changes and 
customer requirements as they occur 

2.2.4 The hazard and risk analysis shall consider microbiological, foreign object and chemical (e.g. taint, odour, allergen, 
component transfer) contamination, legality and defects critical to consumer safety as well as those hazards that 
have an impact on the functional integrity and performance of the final product taking into account the customer 
requirements

Statement 
of intent 3.3

The Company’s senior management shall ensure that processes are in place to determine customer’s needs and 
expectations, clearly define their requirements and ensure that these are fulfilled

3.3.1 The company shall clearly identify those individuals responsible for communication with customers and shall have 
an effective system for communication

3.3.2 Customer needs and requirements shall be reviewed on a suitable predetermined frequency. Any changes to exi-
sting agreements or contracts shall be agreed, documented and communicated to appropriate departments

Statement 
of  Intent 5.1

Product design and development processes shall be in place to ensure the production of safe products to defined 
quality parameters

5.1.1 Where appropriate, customer design requirements shall be defined and agreed prior to undertaking product 
design

5.1.2 Where appropriate, a process shall be in place to ensure final product concepts of art work are formally accepted 
by the specifier

5.1.3 The company shall ensure that the product design process, procedures and records of design together result in 
the development of specifications for each manufacturing process step to ensure the production of safe and legal 
products of the prescribed quality

5.1.4 Samples agreed with the specifier shall be retained for future reference

* De Engelse eisen zijn niet vertaald om vertaalfouten te voorkomen; een eis zou daardoor een andere betekenis kunnen krijgen dan oorspronkelijk bedoeld. 


