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Waarom eist u van uw voedingsleverancier 
best een BRC-certificaat? 

Tijd om voedselveiligheid serieus te nemen. 

Heel wat mensen die in de voedingssector werken, kennen het begrip “BRC” qua naam. Sommige 
producenten van voeding hebben een zogenaamd BRC-certificaat, anderen niet. Voor heel wat 
aankopers (winkelketens, grootkeukens, overheden, bedrijven, …) is het absoluut nodig dat hun 
leveranciers BRC-gecertificeerd zijn. Anderen hechten er minder belang aan.  

Komt dit omdat de voordelen ervan niet gekend zijn? Of beseft nog niet iedereen dat BRC-
gecertificeerde bedrijven een sterkere garantie bieden op het vlak van traceerbaarheid, 
voedselveiligheid en kwaliteit? Q-food legt u graag in een notendop uit wat deze internationale 
standaard juist is. En waarom ook u het best kiest voor een BRC-gecertificeerde leverancier. 

Inleiding 

In 2003 heeft het British Retail Consortium (BRC), de Britse beroepsvereniging van distributeurs, 
een norm gepubliceerd die een betere veiligheid en beheersing van alle consumentenproducten 
moest garanderen. Deze norm laat op vandaag iedereen in de sector toe om beter tegemoet te 
komen aan de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en voedselveiligheid. In het verleden was 
dit op individuele manier geregeld, vanaf 2003 kan een derde onafhankelijke partij (de 
certificerende organisatie) deze taak overnemen op basis van deze internationaal erkende norm.  
De eisen van BRC worden regelmatig herbekeken zodat deze overeenstemmen met de 
marktontwikkelingen en de veranderingen in de wet- en regelgeving. In januari 2012 werd de meest 
recente versie uitgebracht, versie 6. 

Waarop controleert de BRC-auditor een bedrijf? 

Een BRC-norm is een essentieel iets voor een voedingsbedrijf. Wie aan deze norm voldoet, kan 
sterke garanties voorleggen op het vlak van voedselveiligheid, traceerbaarheid en zeer hoge 
kwaliteit. In totaal worden meer dan 300 punten van de werking van het bedrijf onder de loep 
genomen. Niet enkel op papier, maar zeer gedetailleerd op de werkvloer. Enkel wie op minder dan 
10 van deze 300 punten een opmerking heeft, krijgt het felbegeerde BRC-A-statuut.  

Met andere woorden: enkel bedrijven met een BRC-A-certificaat garanderen u de hoogste 
standaard op het vlak van voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit. Wie een BRC-certificaat 
wil, wordt elk jaar opnieuw aan deze strenge audit onderworpen. Een certificaat is dus slechts één 
jaar geldig. De perfecte garantie dus dat een bedrijf continu volgens de meest strenge normen aan 
de slag is. 
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De inhoud van de BRC Global Standard - Consumer Products 

De norm bestaat uit 7 hoofdstukken. In elk van deze hoofdstukken wordt bijzonder gedetailleerd 
ingegaan op alle aspecten van het proces:  

1. Betrokkenheid van het hoger management 
Het hoger management en de hoogste leidinggevende in een bedrijf moeten volledig 
betrokken zijn bij de implementatie van de standaard. Hieronder valt de 
organisatiestructuur, verdeling taken en bevoegdheden enzovoort. Ze staan dan ook 
volledig achter hun kwaliteitsmanagement systeem. Hierdoor kan de organisatie continu 
verbeteren.  
 

2. Het voedselveiligheidsplan – HACCP 
Een fundamentele eis van BRC is dat er een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical 
Control Points) moet aanwezig zijn dat voldoet aan de basisprincipes van de Codex 
Alimentarius. Dit omvat een verzameling van standaarden en richtlijnen zoals het 
beschrijven van de producten en processen. Dit zijn basisvoorwaarden om 
voedselveiligheid te garanderen. 

 
3. Het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op ISO 9001 en bevat o.a. productspecificaties, 
leveranciersgoedkeuring, traceerbaarheid, recall-systeem, audit van alle procedures, 
procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen. 

 
4. Normen voor de vestiging 

Hierin worden de eisen naar o.a. infrastructuur, uitrusting, onderhoud, sociale ruimtes, 
risico op contaminatie, laboratorium, personeelsvoorzieningen, ongediertebestrijding, 
afvalbeheer, transport en distributie beschreven. In functie van de productgroep en het 
daarmee verbonden risico kunnen strenge of minder strenge eisen opgelegd worden voor 
productie, sociale ruimtes en risico op chemische, fysische of biologische contaminatie.  

 
5. Productbeheersing  

Dit deel omvat niet alleen de procedures in verband met product gerelateerde onderdelen 
zoals ontwerp/ontwikkeling, verpakking, keuring/laboratoriumtests en vrijgave van 
producten maar ook het allergenenbeheer en garanderen van claims.  
Voor allergenen moet er een systeem zijn uitgewerkt dat de contaminatie met allergenen 
minimaliseert en het moet ook voldoen aan de wettelijke eisen van etikettering. Naast het 
systeem voor allergenen moet er ook een systeem zijn dat claims met betrekking tot 
herkomst of een gegarandeerde status kunnen worden verzekerd. 

 
6. Procesbeheersing  

Er moet een operationele beheersing zijn van de productie. Dit gebeurt door het uitvoeren 
van de gedocumenteerde procedures en werkinstructies zoals bijvoorbeeld recepturen, 
kooktijd en temperatuur, etiketteringinstructie,… Het gebruik hiervan zorgt dat er veilig en  
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wettige producten met de gewenste kwaliteitskenmerken worden geproduceerd.  
Naast procescontrole komt in dit hoofdstuk ook hoeveelheidcontrole (gewicht, volume en 
aantallen) en kalibratie aan bod. De meet- en bewakingsinstrumenten moeten nauwkeurig 
en betrouwbaar zijn zodat men op deze meetresultaten kan vertrouwen.  

 
7. Personeel 

Een bedrijf moet ervoor zorgen dat het personeel voldoende gekwalificeerd en bekwaam 
is. Persoonlijke hygiëne en opleiding staat dan ook centraal in dit laatste hoofdstuk. Ook 
moeten alle werknemers en bezoekers van de productieruimten de gepaste 
beschermende kledij dragen.  
 

Conclusie 

Bedrijven die met voeding aan de slag gaan, moeten beseffen dat elementen als traceerbaarheid, 
kwaliteit, veiligheid, contaminatie, … van essentieel belang zijn. Voor elke grootkeuken, elke winkel, 
elke grossier, is het duidelijk dat enkel de hoogste standaard volstaat. Die norm bestaat al jaren en 
wordt internationaal toegepast. Van bedrijven met een BRC- of IFS-certificaat weet u dat ze 
voedselveiligheid serieus nemen en dat dit goed geregeld is binnen het bedrijf.  
 
U weet het dus 100% zeker: kiezen voor een leverancier met een BRC-certificaat is kiezen voor 
veiligheid voor uzelf en uw consumenten. 
 
 
 

Meer weten? 
Neem contact op met onze kwaliteitsdienst op quality@q-food.be  

 
 

   
Q-food is BRC-A gecertifieerd. 
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