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Voedselveiligheid

Bij de selectie van een verpakkingsleverancier is het van belang

een bedrijf te kiezen dat voldoet aan de wettelijke eisen, in het

bijzonder de eisen ten aanzien van de veiligheid en kwaliteit van

de verpakking. De leverancier kan de richtlijnen van de GMP

Golf- en Massiefkarton of de BRC Verpakkingen volgen. Maar

welke van deze beide verpakkingsstandaarden sluit het beste

aan bij de door de levensmiddelenproducent gestelde eisen?

De GMP Golfkarton en Massiefkarton is
specifiek ontwikkeld voor de kartonsec-
tor. Het proces voor het maken van kar-
ton en kartonnen verpakkingen is in alle
fabrieken vrijwel hetzelfde. Procesbe-
schrijvingen van het produceren van
Golfkarton en Massiefkarton zijn opge-
nomen in de standaard, evenals een pro-
cesschema van een doorsnee verwerker
(figuur 1). De technische werkgroep die
de GMP schreef heeft zich beperkt tot de,
naar haar mening, specifieke eisen voor
de kartonsector. De verpakkingsindustrie
is echter breed en kent vele materiaal-

soorten, zoals glas, papier, plastic,
metaal en hout. Bij de ontwikkeling van
de BRC Verpakkingen waren vertegen-
woordigers van al deze materiaalsoorten
betrokken. Juist hierdoor zijn de eisen in
BRC Verpakkingen in algemene termen
omschreven.

Primaire en secundair
De BRC Verpakkingen maakt een duide-
lijk onderscheid tussen primaire en
secundaire verpakkingen en het type voe-
dingsmiddel dat wordt verpakt. Met
behulp van een beslisboom (figuur 2)

dient elke verpakkingsproducent te
bepalen tot welke categorie hij behoort:
categorie A, laag risico, of categorie B,
hoog risico.
Hieraan gekoppeld kent de BRC Verpak-
kingen eisen die gelden voor categorie A
én B en eisen die aanvullend gelden voor
alleen categorie B. Net zoals de BRC Glo-
bal Standard – Food en de International
Food Standard (IFS) kent ook de BRC Ver-
pakkingen eisen op het niveau van aan-
bevelingen. Deze eisen hebben geen

invloed op de uiteindelijke certificering,
maar bieden de producent de mogelijk-
heid zich positief te onderscheiden ten
opzichte van andere producenten. 
In de GMP Golf- en Massiefkarton wordt
geen onderscheid gemaakt in risicocate-
gorieën. De gestelde eisen gelden voor
alle producenten van karton, ongeacht
het gebruik als primair of secundair ver-
pakkingsmateriaal. De GMP Karton kent
daarentegen wel vijf ‘kritische criteria’.

GMP Golf- en Massiefkarton

BRC Verpakkingen en GMP Golf- en Massiefkarton.

De GMP karton maakt geen
onderscheid in risicocategorieën
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Deze vijf eisen zijn door de technische
werkgroep benoemd als extra belangrijk.
De correcte invulling van deze criteria is
van wezenlijk belang voor het beheersen
van de risico’s.

Overeenkomsten
Zowel bij de GMP Karton als de BRC Ver-
pakkingen staan dezelfde drie verpak-
kingsaspecten centraal, te weten: veilig-
heid, kwaliteit (de verwachting van de
klant) en conformiteit met de Europese
en nationale wetgeving. Desondanks
kennen beide standaarden een andere
indeling. De BRC/IOP heeft zes hoofd-
stukken met eisen voor de verpakkings-
producent en de GMP Golf- en Massief-
karton slechts vier (zie kader). Deson-
danks komen globaal dezelfde
onderwerpen terug in beide standaar-
den, ook al zijn deze dan wellicht onder-
gebracht in een ander hoofdstuk. De
eisen die een standaard stelt aan een
bepaald onderwerp zijn op een aantal
punten wel verschillend. 

Risicoanalyse
De BRC Verpakkingen wijdt een apart
hoofdstuk aan het onderwerp ‘gevaren-
en risicomanagement’. In de GMP Karton
vinden staat in hoofdstuk 1 slechts één
paragraaf met vier eisen. De GMP Karton
eist dat de producent een inventarisatie
maakt van de potentiële risico’s die een
negatieve invloed hebben op de veilig-
heid van de verpakking. Bij de GMP Kar-
ton ligt de nadruk op fysische en chemi-
sche risico’s. Voor de vastgestelde poten-
tiële risico’s moeten beheersmaatregelen

worden opgesteld en geïmplementeerd. 
De GMP Karton noemt belangrijke
beheersmaatregelen ‘aandachtspunten’
omdat er volgens de technische werk-
groep geen “echte CCP’s bestaan in de
kartonindustrie.” Het feit dat er wel aan-
dachtspunten kunnen worden genoemd,
betekent dat de producent een weging
moet maken van de potentiële risico’s.
Het maken van een kans- en effectin-
schatting voor elk potentieel risico (zoals
we dat kennen vanuit de diverse normen
en standaarden in de voedingsmiddele-

versus BRC Verpakkingen

Hoofdstukken GMP karton en BRC Verpakkingen
Hoofdstukken GMP karton Hoofdstukken BRC Verpakkingen

1. Kwaliteitsmanagement 1. Scope (geen eisen auditee)
2. Vereisten voor de fabriek 2. Organisatie
3. Beheersing van besmettingen 3. Gevaren- en risicomanagement systeem
4. Persoonlijke hygiëne  4. Technisch management systeem 

5. Normen voor de fabriek
6. Beheersing van besmettingen
7. Persoonlijke hygiëne

Fig. 1   Processchema
doorsnee converter
golfkarton of massief
karton.



vmt | 3 september 2004 | nr 18/1950

nindustrie en ook in de BRC Verpakkin-
gen) is een uitstekende methode voor
een dergelijke risicoafweging. Dit wordt
niet verplicht gesteld in de GMP Karton.
De producent mag zelf bepalen hoe de
afweging van de risico’s wordt gemaakt,
maar de gemaakte afweging moet wel
onderbouwd kunnen worden. Dit kan
helaas leiden tot grote kwalitatieve ver-
schillen in de uitgevoerde risico-inventa-
risaties.

Procesbeheersing
De hoofdstukken ‘Kwaliteitsmanage-
ment’ in de GMP Karton en het ‘Tech-
nisch managementsysteem’ in de BRC
Verpakkingen zijn vergelijkbaar, op twee
belangrijke paragrafen na. De BRC Ver-
pakkingen stelt nadrukkelijk eisen aan
procesbeheersing en productanalyses.
Dit sluit aan bij de filosofie achter kwali-
teits(management-)systemen, te weten:
beheersing van processen leidt tot het
continue borgen van de veiligheid en
kwaliteit van producten. Met regelmatig
uitgevoerde productanalyses wordt geve-
rifieerd of de producten daadwerkelijk
voldoen aan de eisen zoals deze vastlig-
gen in de specificatie. Het ontbreken van
beide onderwerpen in de GMP Karton is

wellicht te wijten aan het ontbreken van
echte CCP’s in de kartonsector. De BRC
Verpakkingen erkent wel kritische pro-
cesstappen met bijbehorende procedu-
res om de beheersing van de processen
te monitoren. De kartonindustrie mag
dan geen echte CCP’s kennen qua veilig-
heid van de verpakking, maar procesbe-
heersing is ook gewenst voor de continue
borging van kwaliteitseisen en wettelijke
eisen.

Audit protocol
In het auditprotocol komt een belangrijk
verschil naar voren bij de beoordeling
van de auditresultaten. De GMP Karton
beoordeelt elke bevinding met een A, B
of C-score, waarbij A volledig in overeen-
stemming is met een eis/criterium en C
niet. Elke B- en C-score wordt verder
onderverdeeld in een kritische, grote of
kleine afwijking. De BRC Verpakkingen
kent alleen kritische, grote of kleine
afwijkingen, maar geen scores in de vorm
van A, B of C. 
Beide standaarden vragen een verbeter-
plan voor het oplossen van de gevonden
afwijkingen. Het opgestelde verbeterplan
wordt opgestuurd naar de certificerende
instelling die het beoordeelt en daarna

pas de formele certificatiebeslissing
neemt. Bij de BRC Verpakkingen moet
daarnaast, net als bij de BRC Global
Standard – Food, met objectief bewijs
worden aangetoond dat de afwijking ook
daadwerkelijk is opgelost. Dit geldt in
principe niet voor de afwijkingen die wor-
den gevonden tijdens een audit tegen de
GMP Golfkarton en Massiefkarton. 

Acceptatie
De Europese belangenvertegenwoordi-
gers voor Golfkarton en Massiefkarton
hebben op de steeds specifiekere eisen
ten aanzien van verpakkingen en verpak-
kingsproducten geanticipeerd met de
GMP Golfkarton en Massiefkarton. Zij
staan nu voor de taak de certificaten en
rapporten van de GMP Golf- en Massief
karton geaccepteerd te krijgen door de
retailers.
De BRC Verpakkingen is daarentegen
geïnitieerd door de retailers (verenigd in
het British Retail Consortium) en het Bri-
tish Institute of Packaging. Via de retail-
ers en de voedingsmiddelenindustrie
wordt deze eis opgelegd aan verpak-
kingsproducenten.

Kiezen
Voor kartonproducenten in categorie
A/laag risico, maakt het weinig verschil of
zij kiezen voor de GMP Karton of voor de
BRC Verpakkingen: de eisen zijn verge-
lijkbaar en verschillen niet veel van
elkaar.
Voor een kartonproducent die behoort
tot categorie B/hoog risico is het eenvou-
diger te voldoen aan de GMP Karton dan
aan de BRC Verpakkingen. Voor catego-

rie B stelt de BRC Verpakkingen bij veel
onderwerpen meer eisen én ook gede-
tailleerde eisen. Voorbeelden hiervan zijn
extra eisen ten aanzien van beschermen-
de kleding en hoofddeksels, bouw- en
inrichtingseisen, glas, messen, procesbe-
heersing (inclusief kalibratie) en produc-
tanalyses.
De producenten van overige verpak-
kingsmaterialen kunnen zich niet confor-
meren aan beide verpakkingsstandaar-
den en komen dus sowieso terecht bij de
BRC Verpakkingen.

Helmie Keijsers
Drs. W.G.P. Keijsers, Improving Quality, Arnhem, 06-

22940774, www.improvingquality.nl.

Fig. 2   Beslisboom voor bepalen risicocategorie.

Is het uiteindelijke gebruik
bedoeld voor direct contact

met levensmiddelen?
Nee

Ja

Komt het verpakkingsmateriaal
in een omgeving waar zich

onbeschermde levensmiddelen
bevinden?

Heeft het levensmiddel van
zichzelf voldoende natuurlijke

barrière-eigenschappen?

Kan de verpakking zelf het
levensmiddel beschermen

Categorie A Categorie B Categorie ACategorie B

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Bij een laag risico maakt het niet uit
welke standaard wordt gekozen


