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Voedselveiligheid

Versie 3 van de BRC Food stan-

daard wordt per 1 juli 2005 ver-

vangen door versie 4 van de

BRC Global Standard – Food.

Hierin is een aantal dingen ge-

wijzigd, onder meer in het pro-

tocol. Zo leiden afwijkingen

eerder tot een nieuwe audit en

alle criteria, ook die op aanbe-

velingsniveau, zijn straks van

toepassing.

De BRC Global Standard – Food is van
toepassing op bedrijven die voedings-
middelen produceren, uitgezonderd be-
drijven die producten alleen verhande-
len/importeren, opslaan en/of transpor-
teren. Dit is niet nieuw, maar wordt in
versie 4 nadrukkelijk vermeld. Verwacht
wordt dat er op korte termijn, mogelijk
dit voorjaar, een aparte BRC-code komt
voor handel, opslag en distributie.
Daarnaast wordt in de nieuwe standaard
expliciet benadrukt dat BRC-certificatie
een belangrijke rol speelt in de ‘due dili-
gence defence’ van Britse retailers. De
BRC-code met bijbehorend protocol is
opgezet om invulling te geven aan aspec-

ten die te maken hebben met pro-
ductaansprakelijkheid van de retai-
lers. Gecertificeerde bedrijven en
certificerende instellingen worden
hierbij nadrukkelijk gewezen op hun
verantwoordelijkheid en hun rol
binnen dit juridische kader. Een
gecertificeerd bedrijf dient ge-
durende de gehele certificatietermijn
aan de criteria van de BRC-code te
voldoen.

Basisvoorwaarden
De BRC heeft tien hoofdstukken aange-
wezen die als absolute basisvoorwaarden
gelden voor certificatie (tabel 1). Grote
afwijkingen worden niet geaccepteerd.
Zodra bij deze tien intentieverklaringen
en/of onderliggende criteria dus een ‘cri-

tical’ of een ‘major’ afwij-
king wordt geconstateerd,

mag geen certificaat worden
verleend. Een verbeterplan of
follow up-audit heeft geen
invloed meer op het certifi-
catiebesluit: de BRC schrijft
in deze situatie een compleet

nieuwe audit voor.

Minor, major en critical
De definities van de ver-

schillende soorten afwijkingen zijn niet
veel veranderd. De definitie van ‘critical’
en ‘minor’ is zelfs helemaal niet gewij-
zigd. Aan de definitie van een ‘major’-
afwijking is toegevoegd dat deze ook
geldt voor een situatie waarbij er wordt
getwijfeld of de geproduceerde produc-
ten wel voldoen aan de betreffende nor-
men (wettelijk, productspecificaties).

Nieuw is dat de consequenties voor een
‘critical’ en een ‘major’ specifieker zijn
vastgesteld. Daarbij is er een duidelijk
onderscheid of de afwijking bij een ‘fun-
damental’- of een niet-‘fundamental’-cri-
terium is vastgesteld (tabel 2).
Bij elke ‘critical’-afwijking en/of ‘major’-
afwijking op een ‘fundamental’-criterium

Protocol in versie 4 BRC-code gewijzigd

Gevolgen afwijkingen
nu veel zwaarder

Op korte termijn komt er een 
aparte BRC-code voor handel, opslag
en distributie

Tabel 1   Tien ‘fundamental’-criteria

1. HACCP-systeem (1)
2. Kwaliteitsmanagement systeem (2.1)
3. Interne audits (2.9)
4. Corrigerende maatregelen (2.12)
5. Traceability (2.13)
6. Lay-out/routing & contaminatierisico’s (3.2.1)
7. Orde en netheid, hygiëne (3.8)
8. Beheersing specifieke producten (onder andere allerge-

nen, ggo’s, claims) (4.2)
9. Procesbeheersing (5.1)
10.Opleiding (6.1)
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schrijft de BRC-code voor dat het betref-
fende bedrijf zijn afnemers hierover
direct volledig moet informeren. Om te
voorkomen dat het certificaat moet wor-
den ingetrokken, dient het bedrijf binnen
28 dagen corrigerende maatregelen door
te voeren om de afwijking op te heffen.
Ook deze corrigerende maatregelen die-
nen aan de afnemers kenbaar te worden
gemaakt.

Certificatieniveau
In versie 4 is de hoofdstuk/paragraafin-
deling onveranderd. Bij de onderliggen-
de criteria zijn wel de verschillende ni-
veaus (basis-, hoger- en aanbevelingsni-
veau) verdwenen. Alle criteria zijn op één
niveau gehouden, wat betekent dat álle
criteria tijdens de audit van toepassing
zijn, ook die criteria die voorheen op aan-
bevelingsniveau waren genoemd.
Het onderscheid in certificatieniveaus is
echter niet verdwenen. Er kan nu een
score (A, B, C, of D) worden verdiend.
Deze score is afhankelijk van het aantal
en het soort afwijkingen die tijdens de
audit worden geconstateerd (tabel 3).
Wanneer een ‘critical’- of een ‘major’-
afwijking wordt geconstateerd bij een
‘fundamental’-criterium, dan krijgt het
bedrijf score D. Dit betekent: geen certifi-
caat en een geheel nieuwe audit. In geval
van ‘critical’- of ‘major’-afwijkingen bij
een niet-‘fundamental’-criterium gelden
de opties in de betreffende kolommen.
Bij ‘minor’-afwijkingen wordt geen on-
derscheid gemaakt tussen ‘fundamen-
tal’- en niet-‘fundamental’-criteria.
De BRC heeft voor deze opzet gekozen
om bedrijven te stimuleren steeds verbe-
teringen door te voeren. Ook vindt de
BRC het belangrijk dat bedrijven zich
goed voorbereiden voor een audit in
plaats van af te wachten welke afwijkin-
gen worden geconstateerd en dan daar-
op te reageren.

Certificatietermijn
In versie 4 wordt uitgebreid stilgestaan
bij de termijn waarbinnen het certificatie-
traject moet worden afgerond. Voorge-
schreven wordt een tijdsverloop waarbij
de verbeteracties binnen vier weken na
de audit zijn doorgevoerd. Het bewijs
hiervan moet in deze periode ook bij de
certificerende instelling worden aangele-
verd. Daarna krijgt de certificerende in-
stelling nog twee weken om dit bewijs-
materiaal te beoordelen, een definitief
rapport op te stellen en het certificatie-
besluit te nemen. Het gehele traject is

dan binnen zes weken afgerond.
Een certificaat is een jaar en zes weken
geldig na de oorspronkelijke auditda-
tum. Een herhalingsaudit moet daarom
tijdig worden gepland en uitgevoerd.
Daarna dient het bedrijf de termijn van
vier weken strikt te respecteren om te
voorkomen dat het certificaat verloopt en
het bedrijf geen certificaat heeft. Houd er
hierbij rekening mee dat er binnen deze
termijn nog tijd overblijft voor het nemen
van eventuele aanvullende acties of het
aanleveren van bewijzen, wanneer de au-
ditor het aangeleverde bewijsmateriaal
als onvoldoende heeft beoordeeld.

Auditfrequentie
De auditfrequentie was voorheen afhan-
kelijk van de risicoklasse van het product
en het behaalde certificatieniveau. De
risicoklassen (hoog en laag risico) zijn
verdwenen. De auditfrequentie is nu al-
leen afhankelijk van het behaalde niveau
(tabel 3). De minimale frequentie is een
keer per jaar. Wanneer een score C wordt
behaald, moet de volgende audit al na
zes maanden plaatsvinden.

Rapport
De BRC verwacht dat er een gedetailleerd
rapport wordt opgesteld conform de
voorgeschreven indeling. In versie 4
wordt specifiek benadrukt dat het rap-
port duidelijk inzicht moet geven in:
– de wijze waarop aan (belangrijke) cri-

teria wordt voldaan;

– vorm en soort van de vastgestelde
afwijking;

– corrigerende maatregelen die op de
dag zelf zijn uitgevoerd;

– verbeteringen sinds de vorige audit;
– punten die als positief opvallen;
– bijzondere omstandigheden/opmer-

kingen van de auditor. 
Dit betekent dat een certificerende
instelling een compleet rapport dient op
te stellen (dus niet alleen een vinkenlijst-
je). Alleen een compleet rapport levert
namelijk voldoende bewijs voor de retai-
ler in geval van calamiteiten.

Conclusies
Het nieuwe protocol maakt de BRC Glo-
bal Standaard – Food zwaarder. De audi-
tee moet zich goed voorbereiden omdat
de consequenties van afwijkingen zwaar-
der zijn:
– een ‘major’-afwijking bij een ‘funda-

mental’-criterium leidt tot een gehele
nieuwe audit;

– meerder afwijkingen (> 20 ‘minor’-
afwijkingen) leiden tot een herha-
lingsaudit na zes maanden;

– afwijkingen bij criteria die voorheen
op aanbevelingsniveau waren vermeld
moeten nu ook binnen vier weken
worden opgeheven.
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Tabel 2   Consequenties bij afwijkingen 
‘Fundamental’ Niet-‘fundamental’

’Critical’ KO, geheel nieuwe audit, melding Actieplan en follow up-audit binnen 
aan afnemers 28 dagen, melding aan afnemers

‘Major’ KO, geheel nieuwe audit, melding Actieplan en objectief bewijs en/of
aan afnemers follow up-audit binnen 28 dagen

‘Minor’ Actieplan en objectief bewijs en/ Actieplan en objectief bewijs en/of
of follow up-audit binnen 28 follow up-audit binnen 28 dagen
dagen

Tabel 3   Certificatieniveau en auditfrequentie
‘Funda-
mental’ Niet-‘Fundamental’
‘Critical’/

Score ‘Major’ ‘Critical’ ‘Major’ ‘Minor’ Auditfrequentie

A max. 10 1 keer per jaar
B max. 2 1 keer per jaar
B 11 t/m 20 1 keer per jaar
C 1 of meer 1 keer per 

6 maanden
C 3 of meer 1 keer per 

6 maanden
C 21 of meer 1 keer per 

6 maanden
D 1 of meer Geen certificaat


