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Voedselveiligheid

Voedselveiligheid blijft een maatschap-
pelijk actueel onderwerp en altijd onder 
de aandacht bij het publiek. Voor super-
markten is voedselveiligheid daarom top-
prioriteit. Vandaar dat zij in voedselvei-
ligheidstandaarden steeds meer nadruk 
leggen op voedselveiligheid, hygiëne, 
traceerbaarheid en certificering.
De consument moet ervan uit kunnen 

gaan dat voedsel veilig is. Daaraan kun-
nen geen concessies worden gedaan. 
Vandaar dat Nederlandse supermarkten 
niet concurreren op voedselveiligheid. 
Het kan niet zo zijn dat ergens een 
levensmiddel goedkoper wordt verkocht 
omdat het iets minder veilig is. Voedsel-
veiligheid is nooit in de aanbieding.

Duurzaamheidsagenda
De eerste prioriteit van het CBL en zijn 
leden ligt dus bij voedselveiligheid. Daar-

naast zal voor hen 2008 ook in het teken 
staan van duurzaamheid (zie ook www.
globalgap.nl). De supermarktbranche 
neemt op dit terrein zelf het initiatief. Het 
CBL heeft een duurzaamheidsagenda 
opgesteld waaraan zij ieder jaar nieuwe, 
concrete punten zal toevoegen. De ver-
doving van biggen bij het castreren en 
de duurzame visteelt zijn daarvan voor-
beelden.
Na de vis en de biggen zijn voor 2008 
twee nieuwe onderwerpen toegevoegd 
aan de duurzaamheidsagenda: diertrans-
port en sociale aspecten in de cacao-
keten. Gezamenlijk wil de supermarkt-
branche excessen in de productieketen 
bestrijden. Excessen die zich bijvoorbeeld 
op het gebied van dierenwelzijn tijdens 
diertransport voordoen. Misstanden 
zijn uiteraard grotendeels wettelijk al 
verboden, maar in de praktijk worden 
deze wetten niet altijd nageleefd en niet 
voldoende door de overheid gecontro-
leerd. Hetzelfde geldt overigens voor 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
op groente en fruit. Vandaar dat super-
markten zelf de veilige productie bij hun 
leveranciers laten borgen, onder andere 
via GlobalGAP (tot voor kort bekend als 
EurepGAP).

Diertransport
Het transport van dieren, en daarmee het 
imago van vlees, komt vaak negatief in 
de publiciteit. Het CBL stelt samen met 
de diertransportsector in 2008 eisen op 
die het welzijn van dieren tijdens het ver-
voeren beter moeten waarborgen. Ook 
daarvoor zal GlobalGAP als certificerings-
instrument worden gebruikt. Vervoerders 
moeten ongeacht de transportafstand 
met respect met dieren omgaan. Zonder 
GlobalGAP-erkend transportcertificaat 
kan de veehouder straks geen Global-
GAP-erkenning krijgen en zullen super-
markten het vlees van zijn dieren niet 
kopen.

Visketen
Om de visketen duurzamer te maken, 
heeft het CBL, na gesprekken met de vis-
serijsector en maatschappelijke organi-
saties, eind 2007 het Zeven Stappenplan 
‘Vis Beter’ voor een duurzame visketen 
gepresenteerd. Alle versgevangen vis 
moet per 2011 voldoen aan de normen 
van Marine Stewardship Council. Dit is 
een internationaal keurmerk voor vis die 
gevangen wordt op een manier die het 
onderwatermilieu weinig kwaad doet en 
de visstand niet uitput. Het beleid voor 
bijvangst moet anders. In plaats van ‘een 
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aan land verbod’ van bijvangst tot ‘een 
aan land gebod’ voor bijvangst. Sommige 
vissen en andere zeedieren die onbe-
doeld in netten verstrikt raken, worden 
weer overboord gegooid. De meeste die-
ren overleven dat niet en deze verspilling 
vormt een ernstige bedreiging voor de 
duurzaamheid van de visserij en de eco-
systemen. Voor kweekvis gaan de eisen 
van GlobalGAP gelden per 2009.

GlobalGAP
GlobalGAP is in 1997 in het leven geroe-
pen door 26 Europese supermarktor-
ganisaties. Het is een internationaal 
kwaliteitssysteem dat eisen stelt aan de 
primaire sector. Speerpunten van dit 
systeem zijn voedselveiligheid, kwaliteit 
en duurzaamheid. Sinds begin 2004 
voldoen alle verse groenten en fruit in de 
Nederlandse supermarkten aan Global-
GAP. In 2009 willen Nederlandse super-
markten deze garantie ook op al het vers 
vlees en verse vis. GlobalGAP wordt dus 
met ingang van volgend jaar een leve-
ringsvoorwaarde. 
De supermarktbranche ontwikkelt naast 
die voor diertransport nog enkele modu-
les. De GlobalGAP module voor garnalen 
is in de afrondende fase. Naast de bor-
ging van hygiëne en kwaliteit, wordt aan-
dacht gegeven aan arbeidsomstandighe-
den en milieu. Verwacht wordt dat deze 
medio maart beschikbaar is. De modules 
voor Pangasius en Tilapia zijn nog in ont-
wikkeling. Het CBL zet zich ervoor in dat 
deze nog in 2008 worden afgerond zodat 

de leden alle kweekvis onder de normen 
van GlobalGAP kunnen inkopen.
Ook zullen op korte termijn modules 
beschikbaar komen voor diervoeder en 
kalkoen. Bedrijven die GlobalGAP gecer-
tificeerd zijn, mogen in de toekomst 
alleen voer kopen van een door Global-
GAP of gelijkwaardig gecertificeerde 
veevoederfabrikant. Bestaande systemen 
zoals GMP kunnen benchmarken (gelijk-
waardig stellen) aan GlobalGAP. Het 
GMP-systeem van het Productschap Dier-
voeder wordt momenteel geaccepteerd 
door GlobalGAP voor veevoeders.
Ook IKB Kip werkt aan een gelijkschake-
ling met GlobalGAP. De Productschappen 
Vee, Vlees en Eieren maken een vergelij-
king tussen de (wettelijke) voorschriften 
in Nederland en de voorschriften van 
GlobalGAP. 
Halverwege 2008 zal de benchmark met 
GlobalGAP worden afgerond. Wat betreft 
het CBL volgen IKB Kalf en IKB Varken op 
korte termijn.

Private label 
Supermarkten in Nederland verlangen 
van private label fabrikanten dat zij de 
voedselveiligheid van deze producten 
aantoonbaar waarborgen volgens een 
certificeringssysteem gebaseerd op 
de normen van het Global Food Safety 
Initiative (GFSI). De door het GFSI goed-
gekeurde systemen zijn BRC Global 
Standard Food, Dutch HACCP Option B, 
International Food Standard (IFS) en SQF 
2000. Het is aan de betreffende super-

marktorganisatie welke van de goedge-
keurde standaarden zij vragen.
Auditors van onafhankelijke, geaccredi-
teerde certificatie-instellingen moeten 
erop toezien dat bedrijven de eisen juist 
toepassen voordat deze het certificaat 
ontvangen. Accreditatie houdt in dit ver-
band in dat de Raad van Accreditatie toe-
zicht houdt op de manier van auditten.

CBL-Hygiënecode
Voor de supermarktbranche is de 
CBL-Hygiënecode van toepassing. De 
CBL-Hygiënecode is gebaseerd op een 
HACCP-analyse. Het in stand houden van 
de koelketen in de winkel is een belang-
rijk element in de CBL-Hygiënecode. De 
CBL-Hygiënecode is het sluitstuk van een 
voedselketen die de veiligheid hoog in 
het vaandel heeft. De nieuwe CBL-Hygi-
enecode verschijnt najaar 2008. Deze zal 
naar verwachting eenvoudiger en makke-
lijker van opzet zijn voor de ondernemer 
op basis van het Warenwetbesluit Hygi-
ene van levensmiddelen.
Wat de supermarktbranche doet op het 
gebied van duurzaamheid, wil het meer 
uitdragen naar de consument. Vorig 
jaar heeft het CBL het project ‘Passie 
voor Food’ gestart (zie ook www.pas-
sievoorfood.nl). ‘Passie voor Food’ wil de 
gedrevenheid voor het vak uitdragen, de 
liefde voor de producten overbrengen en 
informatie geven over voeding en duur-
zaamheid en alles wat daarmee te maken 
heeft.  
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