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Terug naar af?
In de ons omringende landen zie je steeds 
meer retailers die zelf audits uitvoeren bij 
hun al GSFI-gecerti!ceerde leveranciers. 
Hun belangrijkste argumenten? 
1.  Ze willen met de leverancier dieper 

ingaan op de borging van sectorspeci- 
!eke risico’s.

2.  De leverancier wil het rapport van de 
audit niet overhandigen en de klant  
wil weten wat er aan de hand is.

3.  Er zijn klachten of er is een recall 
geweest.

Audits kosten tijd en geld en in vrijwel alle 
gevallen worden de externe kosten van de 
audit teruggelegd bij de leverancier, die ook 
al de kosten van een GFSI-erkende audit 
hee" betaald. En die audit was nou juist 
bedoeld om te voorkomen dat afnemers 
allemaal langskomen om zelf dezelfde 
zaken te beoordelen. Is deze trend nog  
te keren of zijn we terug bij af?

Vertrouwen in leverancier
De kernvraag die de auditor bij een voed- 
selveiligheidsaudit tegen een marktgedre-
ven standaard moet beantwoorden, luidt:  
is deze leverancier in staat een veilig  
product conform de overeengekomen  
eindproductspeci!catie te leveren. Vrij  
vertaald: kan ik mijn leverancier vertrou-
wen? Vertrouwen is bij third party audits 
altijd een delicaat onderwerp. De leveran-
cier kiest immers een certi!cerende instel-
ling (CI) en betaalt deze ook. Een audit is 
zo goed als de auditor die hem uitvoert en 
de CI die de auditor aanstuurt. Niet het 
certi!caat maar zijn rapport gee" de ‘foto 
van de dag’. Daar wordt dan ook door 
afnemers steeds vaker om gevraagd. De 
meeste leveranciers weigeren vreemd 

BRC) hebben hun standaard immers niet 
gemaakt voor speci!eke risico’s in sectoren. 
Het is de auditor die met zijn kennis van  
de sector de vertaling moet maken van bij-
voorbeeld de algemene HACCP-eisen naar 
de speci!eke risico’s bij het bedrijf. De rap-
portage zou inzage moeten geven in wat hij 
hee" gezien. 

Hoe het tij keren?
Wat kunnen we doen om te voorkomen dat 
afnemers zelf gaan auditten? 
1.  Standaardeigenaren van marktgedreven 

standaarden stellen hun CI’s verplicht 
auditoren zo op te leiden dat zij hun 
bevindingen over sectorspeci!eke risico’s 
beter en diepgaander in rapportages  
verwoorden.

2.  Afnemers gaan de rapportages opvragen 
en bij een gedetailleerder auditrapportage 
geen eigen audit meer uitvoeren.

3.  CI’s worden zich opnieuw bewust van 
hun rol om het vertrouwen in markt-
gedreven standaarden in stand te houden.

4.  Afnemers zorgen dat hun inkopers 
instructie krijgen over hoe ze de 
auditrapportages moeten interpreteren  
en hanteren.

5. Leveranciers geven hun rapportages vrij.

Diepgang in GFSI-erkende audits is de 
sleutel om het vertrouwen weer hoog te 
krijgen. Het is in ieders belang te voor- 
komen dat we teruggaan naar af. Ieder  
zal dus op zijn eigen manier moeten  
veranderen. Het is nog niet te laat. 
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genoeg dit rapport af te geven. Reden 
daarvoor is het vermeend misbruik van 
de details doo de afnemer, die de non-  
conformiteiten zou gebruiken bij de  
onderhandelingen over de prijs. Dat op 
zich is een kwalijke zaak, maar gee" ook 
een mogelijkheid tot bieden van hoor en 
wederhoor en het opbouwen van weder-
zijds vertrouwen. Transparantie gee" nu 
eenmaal details die tot meer inzicht leiden.

Risicogerelateerde informatie
Afnemers die in het auditrapport van hun 
leverancier zoeken naar speci!eke, risico-
gerelateerde informatie zijn vaak teleur-
gesteld omdat ze deze informatie daarin 
niet aantre#en. Dat komt omdat de in het 
rapport vastgelegde informatie a$angt  
van de manier waarop de CI’s hun auditors 
daarover instrueren. Standaardeigenaren  
die hun afnemers vertegenwoordigen (IFS, 
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