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Integriteit is de 
nieuwe standaard

De draft versie van BRC Food versie 7  
is gepubliceerd door het British Retail  
Consortium (BRC). De belangrijkste  
wijzigingen in de nieuwe versie zijn hieruit 
af te leiden. Een toelichting, met eveneens 
aandacht voor de eisen die zijn versoepeld.

Wijzigingen in het protocol
BRC wil de hoogste gradering meer  
exclusief maken. Om die reden 
wordt de hoogste gradering 
(Excellent) alleen toegekend 
aan bedrijven die de zaken zeer 
goed op orde hebben (zie de 
tabel). Naar verwachting zal 
het overgrote deel van de 
BRC-gecertificeerde bedrijven in de tweede 
categorie (Good) gaan vallen. Daarmee is 
ook  de verwachting dat er per bedrijf meer 
minors zullen worden gegeven dan tot nu 
toe het geval was. Het plusje achter de  
gradering op het certificaat voor de on- 
verwachte audit blijft.
De mogelijkheid tot het uitsluiten van pro-
ducten wordt steeds lastiger gemaakt. 
Alleen wanneer een product duidelijk 
afwijkt én in een apart deel van de fabriek 
wordt gemaakt, kan het worden uitgesloten.

Nieuw is dat BRC op de eigen website aan-
vullende eisen kan publiceren die bij de 
audit worden getoetst. Bijvoorbeeld actuele 
redenen kunnen hieraan ten grondslag lig-
gen, zoals het paardenvlees- of melamine-
schandaal. De aanvullende eisen kunnen 
ook regionaal van kracht zijn. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de bedrijven zelf  om 
de BRC-website in de gaten te houden. De 

afwijkingen op deze aanvullende eisen tel-
len niet mee in de gradering, maar moeten 
wel worden opgelost voor het certificaat 
kan worden uitgegeven.

Twee nieuwe fundamentele  
paragrafen
De opbouw van de norm is ongewijzigd. 
Wel zijn er twee nieuwe, fundamentele 
paragrafen toegevoegd, te weten ‘Goedkeu-
ring van leveranciers en grondstoffen en 
prestatiebewaking’ en ‘Etikettering en ver-

Wat zijn de grootste wijzigingen en aanscherpingen van de 
eisen in de nieuwe BRC Food norm? En hoe ziet de praktische 
invulling er uit? De veranderingen op een rij met een toelichting.
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pakkingsbeheersing’. Een major of kritische 
afwijking op één van deze fundamentele 
intentieverklaringen is een belemmering 
voor certificering. 

Integriteit en authenticiteit
Het was te verwachten dat de paardenvlees-
schandalen ertoe zouden leiden dat integri-
teit en authenticiteit een nadrukkelijke rol 
krijgen in de norm. Dit is inderdaad het 
geval. Het wordt  ingevuld met eisen aan de 
managementverantwoordelijkheid, een  
risicobeoordeling en de goedkeuring van 
leveranciers en grondstoffen en prestatie- 

bewaking. In het deel van  
de norm dat gaat over de 
betrokkenheid van het hoger 
management, staat een van  
de begrippen integriteit en 
authenticiteit in ongeveer elke 
eis vermeld. Het houdt voor 

bedrijven bijvoorbeeld in dat integriteit 
moet worden geïntegreerd in het beleid, de 

Tabel 1. Overzicht van de nieuwe normering*

*Hoe de majors hierin meetellen is nog niet bekend.

‘ Integriteit en authentici-
teit krijgen nadrukkelijke 
een rol in de norm’

Gradering aantal minors
Excellent <4
Good 4-20
Satisfactory 20-30
Uncertified >30
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beleidsverklaring en managementbeoorde-
ling; met andere woorden, er moet integer 
worden gewerkt. 

Leveranciersbeoordeling
Daarnaast wordt er van de bedrijven ver-
wacht dat zij hun leveranciers van grond-
stoffen en diensten toetsen op integriteit. 
Dit is verwoord in de eisen in de funda-
menteel geworden paragraaf 3.5 ‘goedkeu-
ring van leveranciers en grondstoffen en 
prestatiebewaking’. Bedrijven dienen een 
risicobeoordeling voor grondstoffen, ver-
pakkingsmaterialen en diensten op het 
gebied van voedselveiligheid, integriteit, 
wettelijkheid en kwaliteit uit te voeren. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van han-
delaren, moet de laatste producent of ver-
pakker worden beoordeeld. Dit houdt dus 
in dat handelaren verplicht zijn hun toe- 
leveranciers vrij te geven.
BRC geeft in deze laatste versie duidelijk 
aan wanneer een leverancier mag worden 
goedgekeurd. Producten en diensten mogen 
worden ingedeeld op basis van het risico. 
Vervolgens moet de goedkeuring gebaseerd 
zijn op:
•  Certificaat (bijvoorbeeld BRC, maar het 

kunnen dus ook andere (GFSI) certifi- 
caten zijn).

•  Leveranciersaudit (scope productveilig-
heid, traceerbaarheid, HACCP, GMP en 
uitgevoerd door aantoonbaar competente 
auditor).

Voor leveranciers van laag-risico produc-
ten/diensten geldt:
•  Vragenlijst (minimaal elke drie jaar en 

daarnaast komt vanuit de paragraaf 3.9 
Traceerbaarheid de eis om voor grond-
stoffen en verpakkingsmaterialen mini-
maal elke drie jaar een traceerbaarheids-
test uit te voeren voor deze leveranciers).

Praktisch gezien stellen bedrijven allereerst 
vast wat het risico voor het product/de 
dienst is dat de leverancier levert. Op basis 
van de uitkomst worden maatregelen 
getroffen om deze risico’s te beheersen. 
Wanneer het een ingrediënt (bijvoorbeeld 
chocolade) van het eindproduct betreft, is 
het risico groter dan wanneer een leveran-
cier van bijvoorbeeld pallets wordt beoor-
deeld. De leverancier van chocolade zal dus 
een BRC-certificaat moeten kunnen over-
leggen of er dient een audit uitgevoerd te 
worden. Daarnaast dient er bij de 

ingangscontrole een beoordeling plaats te 
vinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel 
van een analysecertificaat. Een leverancier 
van pallets kan door middel van een vra-
genlijst op bijvoorbeeld ongediertebestrij-
ding en opslagcondities worden beoordeeld.

Fraude en claims
Naast deze maatregelen is er een paragraaf 
gewijd aan productauthenticiteit, claims en 
ketenverantwoordelijkheid. Hierin worden 
de eisen weergegeven die gelden om het 
risico op fraude en vervalsing (bijvoorbeeld 
verdunnen, verwisseling, verbergen, niet 
goedgekeurde toevoegingen) bij grondstof-
fen te voorkomen en om te zorgen dat alle 
productbeschrijvingen en claims wettelijk  
accuraat en geverifieerd zijn. Hierbij is het 
bedrijf verplicht om informatie bij te hou-
den die in de markt bekend wordt met 
betrekking tot  fraude en vervalsen. 
Verder dient een gedocumenteerde inschat-
ting van de potentiële kwetsbaarheid voor 
verwisseling of vervalsing van de grondstof-
fen uitgevoerd te worden. Hierbij dient in 
ogenschouw genomen te worden:
•  incidenten uit het verleden;
•  economische factoren;

 Van de bedrijven wordt verwacht dat 

zij hun leveranciers van grondstoffen en 

diensten toetsen op integriteit. Verpak-

kingsmaterialen vallen daar ook onder.

 Een belangrijke aanscherping in 

BRC Food versie 7 betreft metaalde-

tectie. De controle op uitwerpen moet 

op lijnsnelheid gebeuren en de correc-

te timing van uitwerpen moet worden 

gevalideerd.

 Eerdere schandalen waren aanleiding om integriteit en 

authenticiteit nadrukkelijk op te nemen in de nieuwe versie van de 

norm. De analyse van voedselfraude zal voor de meeste bedrijven 

een uitdaging gaat vormen.
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•  hoe makkelijk het is om toegang  
te verschaffen tot de keten;

•  of er regelmatig analyses worden  
uitgevoerd;

•  eigenschappen van de grondstoffen.

Wanneer producten gevoelig blijken voor 
vervalsing of verwisseling, moeten er maat-
regelen of testen worden uitgevoerd. Wordt 
een bepaalde herkomst geclaimd, dan moet 
de status van elke batch geverifieerd zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn een speciaal ras 
(Livar varken), herkomst en GMO. Wan-
neer bijvoorbeeld halal of biologisch wordt 
geclaimd, dient de certificering logischer-
wijs onderhouden te worden. Deze analyse 
zal voor veel bedrijven niet eenvoudig zijn. 
Bij adviesbureaus is praktische informatie 
veelal op aanvraag beschikbaar.

Nieuwe paragraaf Customer focus
In de nieuwe paragraaf Customer focus zijn 
logische eisen opgenomen. Wanneer bedrij-
ven met klanteisen te maken hebben, dan 
zullen deze bekend en geïmplementeerd  
moeten zijn in het bedrijf en waar nodig 
ook worden gecommuniceerd naar leveran-
ciers van grondstoffen en diensten. Denk 
hierbij aan eisen voor ongediertebestrijding 
of de wasserij die met deze dienstverleners 
moeten worden gecommuniceerd.

Eisen aan de vestiging
Er is gebleken dat nog twee extra zones 
nodig waren met betrekking tot de vesti-
ging. Dat zijn de ambient high care en 
no-product area zones geworden. Ambient 
producten zijn producten die geen koeling 
nodig hebben (>5 °C) en geen verhittings-
stap meer hebben voordat het product 
wordt geconsumeerd en waar pathogenen 
in kunnen overleven. Voorbeelden zijn  
chocolade en (baby)melkpoeder.
De eisen aan de verschillende zones zijn 
licht aangepast. De focus ligt vooral op 
kruisbesmetting door kleding, schoeisel en 
gereedschap. Er moet voor worden gezorgd 
dat dit goed wordt gevalideerd. Zie verder 
het schema bovenaan deze pagina voor 
andere belangrijke aanscherpingen en ver-
soepelingen.

Productetikettering 
BRC legt in deze nieuwe norm nadruk op 
goede etikettering van levensmiddelen. Dit 
omdat de hoofdreden van alle recalls on- 
juiste etikettering is en er bij BRC-audits 
nauwelijks afwijkingen op dit punt werden 
geconstateerd. Het bedrijf moet procedures 
hebben om zich ervan te verzekeren dat de 
informatie op de verpakking juist is. Hierbij 
wordt zowel nadruk gelegd op het juist 
opstellen van etiketgegevens, als het verze-

keren dat de juiste verpakking wordt 
gebruikt aan de verpakkingslijn. Voor  
etiket- en verpakkingscontrole is een funda-
mentele nieuwe paragraaf opgesteld. Hierbij 
moet het bedrijf ervoor zorgen dat alleen de 
benodigde verpakkingen aan een lijn aan-
wezig zijn, dat oude versies worden vernie-
tigd en dat er goede procedures zijn bij de 
start en gedurende productie alsook bij wij-
zigingen van batches verpakkingsmateriaal.

Uitdagingen
Naast deze grote wijzigingen zijn er ook 
veranderingen die minder impact hebben. 
De verwachting is dat met name de leveran-
ciersbeoordeling en de analyse van voed-
selfraude voor de meeste bedrijven een uit-
daging gaat vormen. Handelaren zullen hun 
bronnen moeten vrijgeven, wat voor som-
migen een hele stap gaat zijn. Met de juiste 
tools en inzet moet het echter mogelijk zijn 
om aan de nieuwe eisen te voldoen. 

Précon Food Management organiseert op 10 
februari en 12 maart 2015 kennismiddagen 
over de nieuwe BRC 7 Food norm.  
www.precon-food.nl

• ANNE MARIJ KRAMER-KOSTER •

A.M. Kramer-Koster, Précon Food Management,  

amkramer@precon-food.nl

Enkele belangrijke aanscherpingen:
•  Metaaldetectie: controle op uitwerp moet 

op lijnsnelheid gebeuren, correcte timing 
van uitwerp valideren.

•  Overschot merkproducten moeten wor-
den afgevoerd volgens de klanteisen. 
Merknamen van klanten moeten in de 
fabriek worden verwijderd van de verpak-
kingen voordat de producten de supply 
chain ingaan, tenzij er toestemming van 
de merkeigenaar is.

•  Merkproducten afvoeren naar personeel 
of liefdadigheidsinstellingen (bijvoorbeeld 
de voedselbank) mag alleen na toestem-
ming van de merkeigenaar.

Veranderde vestigingseisen in BRC Food versie 7

Aantal versoepelingen:
•  Schoonloopmat bij de technische dienst 

is niet meer verplicht. Wel moeten maat-
regelen genomen zijn om versleping van 
afval van technische werkzaamheden te 
voorkomen.

•  Glasregister is alleen nodig voor plaatsen 
waar open product aanwezig is of gevaar 
op besmetting van het product bestaat.

•  Verplichting om bij afwezigheid van metaal-
detectie een alternatieve methode (bijvoor-
beeld zeef) te gebruiken, is verwijderd.

•  Verplichting metaaldetectie of X-ray op 
laatste praktische stap te plaatsen, is  
verwijderd.

•  Diametergrootte testkogeltje op basis van 
risico.

•  Gebruik Fe, Non-Fe en RVS niet meer 
verplicht als bijvoorbeeld aluminium  
bakjes worden gebruikt.

•  Lokaas- en andere knaagdiercontrole- 
stations moeten goed gesitueerd en 
onderhouden worden; ‘robuust’, ‘lekvrij’ 
en ‘vastgezet’ is uit norm verwijderd.

•  Alleen toxisch lokaas moet vastgezet zijn.
•  Diepteonderzoek ongediertebestrijding 

op basis van risico minimaal één keer per 
jaar (in plaats van elk kwartaal).
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