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ren. Ook voor pluimveevlees zijn het CBL 

en de sector duurzaamheidscriteria over-

eengekomen. Plan is om een dergelijk 

schema ook toe te passen voor de produc-

tieketen van duurzaam vers pluimveevlees.

Vulnerability Analysis of Critical 
Control Points
Als voorwaarde voor deelname geldt dat 

het bedrijf een gecertificeerd voedselveilig-

heidssysteem heeft op basis van een door 

het GFSI erkende standaard. Het integri-

teitsschema is daarop aanvullend. Geko-

zen is voor een risico-gerichte aanpak, 

zoals bij HACCP. 

Het bedrijf dient op basis van een gedetail-

leerde beschrijving van de operationele en 

administratieve processen een analyse te 

maken van kwetsbare punten die bedrei-

gend zijn voor de productintegriteit, dus 

zowel onbedoelde verwisseling als opzet-

telijke frauduleuze acties met economische 

motieven. We spreken dan over een ‘Vul-

nerability Analysis of Critical Control 

Points’ (VACCP). Deze VACCP sluit aan bij 

de aandacht voor ‘Food Defense’ in GFSI 

standaarden, waar een analyse wordt 

gevraagd voor risico’s van potentiële 

bedreigingen.

Vervolgens dient het bedrijf voor geïdenti-

ficeerde risico’s beheersmaatregelen te for-

muleren en de werking ervan te verifiëren, 

zoals bij HACCP het geval is. Behalve het 

productieproces moeten ook alle adminis-

tratieve processen worden geanalyseerd. 

Dat is nieuw. Denk hierbij aan de wijze 

waarop partijen worden geïdentificeerd 

(op begeleide bonnen en het product), de 

wijze waarop hoeveelheden worden vast-

Duurzaam vlees  
verdient zekerheid

Er bestaat een duidelijke maatschappelijke 

druk om de aandacht voor duurzaamheid 

en diervriendelijkheid binnen de veehou-

derij te vergroten. Centraal Bureau Levens-

middelenhandel (CBL), Land- en Tuinbouw 

Organisatie (LTO) en Centrale Organisatie 

voor de Vleessector (COV) zijn daarom het 

project ‘Vlees van Morgen’ gestart met als 

doel varkensvlees duurzamer te kunnen 

produceren. Onder leiding van het CBL 

zijn criteria voor dierenwelzijn, milieu en 

gezondheid opgesteld waaraan het ‘Varken 

van Morgen’ moet voldoen. Een nieuw 

certificatieschema moet borgen dat duur-

zaam geëtiketteerd varkensvlees in de 

supermarkt ook daadwerkelijk afkomstig is 

van duurzaam geproduceerde varkens.

Actieplan voedselvertrouwen
In juni 2013 werd het actieplan van de 

Taskforce Voedselvertrouwen opgesteld. De 

hierin opgenomen aandachtspunten voor 

de inrichting van kwaliteitssystemen en 

in het project ‘Vlees van morgen’ zijn CBl, COV en ltO criteria 
overeengekomen voor dierenwelzijn, milieu en gezondheid in de 
varkenshouderij. Om richting de consument aan te tonen dat 
varkensvlees aan die criteria voldoet, hebben iSaCert en lloyd’s 
register een certificatieschema voor productintegriteit helpen 
ontwikkelen. Bedrijven worden jaarlijks (on)aangekondigd 
gecontroleerd.

certificatieprotocollen zijn in dit integri-

teitsschema verwerkt. Het gaat om bijvoor-

beeld het opstellen van risicoprofielen van 

producten en leveranciers en bijbehorende 

beheersmaatregelen, een meldingsplicht 

van verdachte partijen, het verkorten van 

de keten door het uitsluiten van partijen die 

alleen verhandelen en geen waarde toe-

voegen en de introductie van een onaange-

kondigde inspectie op de werkvloer.

Vers varkens- en pluimveevlees
Het integriteitsschema is van toepassing op 

alle schakels in de keten, vanaf het slachten 

tot het verpakken in consumentenverpak-

king. Het beperkt zich voorlopig tot enkel-

voudige producten van vers varkensvlees, 

gehakt en vleesbereidingen. Nadat ervaring 

is opgedaan met de implementatie van de 

criteria bij de bedrijven en met het auditten 

ervan door de certificatie-instellingen, 

wordt het toepassingsgebied uitgebreid 

naar samengestelde producten en vleeswa-

‘ De huidige manier van auditten is niet 
ontworpen om fraude op te sporen’
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gesteld en gecontroleerd en de wijze waar-

op vierkantstellingen worden berekend. 

Ook procedures die de data-integriteit 

moeten borgen, moeten worden bekeken, 

zoals het ijken van weegapparatuur,  

verwerking, validatie en opslag (back-up) 

van geautomatiseerde data. 

Partijpaspoort
Een belangrijk onderdeel van de beheers-

maatregelen vormt het traceerbaarheids-

systeem. De in dit schema opgestelde cri-

teria voor de administratie hebben als doel 

maximale transparantie te verkrijgen. De 

criteria vereisen een massabalans voor 

zowel ontvangen grondstoffen als voor 

geproduceerde partijen. Als eerste dient 

van elke ontvangen partij grondstof de ont-

vangen hoeveelheid via een massabalans 

aantoonbaar in balans te zijn met de 

bestemming ervan in verschillende pro-

ductiepartijen. Ten tweede dient van elke 

geproduceerde partij een partijpaspoort 

opgesteld te worden met daarin een mas-

sabalans waaruit blijkt dat de input van 

grondstoffen in balans is met de geprodu-

ceerde hoeveelheid eindproduct, rekening 

houdend met genormeerde productiever-

liezen en herverwerking. Het partijpas-

poort dient te vermelden uit welke grond-

stofpartijen de partij is geproduceerd, soort 

bewerking, tijdstip van productie en op 

welke productielijn. Tot slot dient de 

geproduceerde hoeveelheid in balans te 

zijn met de afgeleverde hoeveelheid, waar-

bij onder andere rekening wordt gehouden 

met retourzendingen.

Integriteitsmanager 
Het thema integriteit dient binnen de orga-

nisatie een levend begrip te zijn. Dit begint 

met het formuleren van beleid op dit 

gebied en dit duidelijk vast te leggen en te 

communiceren met alle medewerkers. Het 

schema stelt de directie hier nadrukkelijk 

verantwoordelijk voor. Daarnaast schrijft 

het schema voor dat een integriteitsmana-

ger wordt aangesteld die verantwoordelijk 

is voor de opzet en implementatie van het 

VACCP-systeem. Ook moet er een klok-

kenluidersregeling zijn.

Onaangekondigde inspectie
De certificatie van bedrijven vindt plaats 

op basis van een initiële audit die in twee 

fasen wordt uitgevoerd. Fase 1 is een docu-

menten/systeem audit om vast te stellen 

dat de criteria in voldoende mate zijn uit-

gewerkt in het bedrijfseigen beheersys-

teem. In fase 2 wordt beoordeeld of het 

systeem goed is geïmplementeerd en effec-

tief functioneert. Vervolgens zijn er jaarlijks 

twee controles; één aangekondigde audit 

en één onaangekondigde inspectie. Deze 

onaangekondigde inspectie is gericht op 

de dagelijkse gang van zaken op de werk-

vloer waarbij de criteria voor identificatie 

en kanalisatie centraal staan, naast dage-

lijks toezicht en verificatie.

Pilot
GFSI is bezig een module te ontwikkelen 

die fraude met voedsel moet tegengaan en 

zo nodig aanpakt. De aandacht gaat op dit 

moment uit naar criteria voor de inkoop en 

leveranciersbeoordeling, waarbij een risi-

coanalyse en specifieke beheersmaatrege-

len met betrekking tot productintegriteit 

worden gevraagd. 

GFSI werkt ook aan richtlijnen hoe certifi-

catie-instellingen hun audit moeten uitvoe-

ren om mogelijke integriteitsissues bij 

gecertificeerde bedrijven te ontdekken. De 

huidige manier van auditten is in ieder 

geval niet ontworpen om eventuele fraude 

op te sporen. Wat wel kan is de mate van 

transparantie en de bedrijfseigen beheers-

maatregelen toetsen. Dit project is in dat 

kader een pilot. De criteria helpen bedrij-

ven om een zorgvuldig systeem te ontwik-

kelen wat het bewust maken van fouten 

ontmoedigt. De sancties moeten zodanig 

zwaar zijn dat fraude niet loont. Hierover 

vindt nog overleg plaats met betrokkenen. 

De eigenaren van GFSI erkende schema’s 

zijn benieuwd naar onze ervaringen. 

Inmiddels hebben er proefaudits plaats- 

gevonden en zullen naar verwachting  

nog voor de zomervakantie de eerste  

certificatie-audits worden uitgevoerd.

De onaangekondigde inspectie is 

gericht op de dagelijkse gang 

van zaken op de werkvloer, waar-

bij de criteria voor identificatie en 

kanalisatie centraal staan, naast 

dagelijks toezicht en verificatie. 
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