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Audits BRC 7  
per 1 juli 2015
Guideline interpreteert BRC 7 

BRC besloot voor het eerst om naast de definitieve BRC 
7-norm een volledige guideline uit te geven. Hierin staat per 
normelement een uitleg over de insteek en de bedoeling van  
de paragraaf. Vanaf 1 juli 2015 zullen de eerste audits volgens 
de nieuwe norm plaatsvinden. De definitieve versie van de BRC 
7-normen verscheen op 7 januari. 

De grootste wijzigingen vanuit de BRC  
Global Standard for Food Safety issue 7, 
kortweg BRC 7, zijn direct gerelateerd aan de 
volgende onderwerpen: traceerbaarheid, 
authenticiteit en controle van etiket en  
verpakking. 

Traceerbaarheid
Ona!ankelijk van de keuze die wordt 

gemaakt voor de wijze van leveranciersac-
ceptatie en beoordeling, moet de traceer-
baarheid altijd zeker gesteld worden. De 
drie mogelijkheden om een leverancier te 
accepteren zijn niet veranderd, de voor-
waarden wel:
1.  Acceptatie mag door een certi"cering 

(bijvoorbeeld BRC of een andere GFSI 
erkende standaard);

2.  Er mag een leveranciersaudit worden  
uitgevoerd;

3.  Er mag gebruik worden gemaakt van een 
leveranciersenquête.

Bij gebruik van een certi"cering zal de audi-
tor dit zeker stellen door de traceerbaarheid 
te testen tijdens de certi"ceringsaudit. 
Bij gebruik van een leveranciersaudit is in 
de norm toegevoegd dat deze audit moet 
worden uitgevoerd door een competente 
auditor. De guideline voegt hier aan toe dat 
de auditor training gehad dient te hebben  
in audittechnieken en kennis dient te heb-
ben van het product, ingrediënt of te  
auditen proces. Deze audit moet met onder 
andere traceerbaarheid in de scope worden 
uitgevoerd.
Acceptatie met uitsluitend een leveranciers- 
enquête mag nog steeds, maar alleen voor 
een laagrisicoleverancier. Het inschatten van 
een laagrisicoleverancier kan onderbouwd 
worden door de ervaring die bestaat met 
een leverancier. In de afweging zal de  
aard van de grondstof moeten worden mee-
genomen. 
In normelement §3.9.3. staat benoemd dat 
dan voor acceptatie en elke drie jaar de 
traceerbaarheid zal worden geveri"eerd.  
Dit kan door een traceerbaarheidstest. In  
de guideline staat een aantal concrete  
voorbeelden die voor BRC acceptabel  
zijn. Een gedetailleerde beschrijving van  
het traceerbaarheidssysteem vanaf de  
leverancier is ook al voldoende.De controles van verpakkingen zijn verder uitgebreid. 
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Authenticiteit
Als reactie op het paardenvleesschandaal 
(en andere bekende vervalsingen en ver-
vangingen) zijn drie nieuwe paragrafen toe-
gevoegd aan de BRC 7-norm op het gebied 
van authenticiteit:
1. §5.4.1. Er moet een proces in werking 
zijn om informatie te verkrijgen over 
bedreigingen. De auditor zal hierbij zoeken 
naar bewijs betre!ende een systematische 
check en het proces dat de informatie, waar 

nodig, is gebruikt om actie te ondernemen.
2. §5.4.2. Een vastgelegde beoordeling van 
de kwetsbaarheid van (groepen) grondstof-
fen moet aantoonbaar zijn. In de guideline 
staat het doel van deze beoordeling en de 
mogelijkheden beschreven. Er staat onder 
andere een indeling van ‘Very High’ tot 
‘Negligible’ beschreven. Bij ‘Very High’ staat 
benoemd dat, indien een recente melding is 
gedaan door de autoriteiten, er zeker 
gesteld moet worden dat de juiste produc-
ten worden ingekocht.
3. §5.4.3.  Als er grondsto!en benoemd zijn 
als een risico (voor vervalsing) zal het risico 
beperkt worden. Er worden zeven mogelijk-
heden benoemd om het risico te beperken. 
Analyse is daar maar één van, maar er zijn 
dus nog veel andere methoden om dit zeker 
te stellen.

Controle van etiket en verpakkingen
De controles van verpakkingen (en speci-
"ek de informatie die de verpakking bevat) 
zijn verder uitgebreid. In paragraaf 6.2.1. 
staat dat het proces om verpakkingsmateri-
alen aan te leveren aan de verpakkingslijn 
ervoor zal zorgen dat er nooit de verkeerde 
verpakking gebruikt kan worden. De ideale 
situatie ziet er als volgt uit: eerst de oude 
verpakking van de lijn, daarna de nieuwe 

verpakking naar de lijn. Als dat niet moge-
lijk is, is er de noodzaak van borging, zodat 
alleen het relevante verpakkingsmateriaal 
wordt vrijgegeven naar de lijn.
Een controle van de verpakkingslijn bij  
wisseling is vastgelegd (§6.2.2.) (De lijn is 
voldoende schoongemaakt en verpakkings-
materialen van het vorige product zijn van 
de lijn verwijderd.) Deze controle is 
gewoonlijk de verantwoording van een  
leidinggevende. Dit en de manier van uit-
voering zijn vastgelegd.
De momenten van controle zijn uitgebreid 
met een controle bij een nieuwe batch ver-
pakkingsmateriaal en aan het einde van de 
verpakkingsrun (§6.2.3.) Er is een aantal 
voorbeelden als extra aandachtspunt 
benoemd in de guideline: 
• Wanneer producten met een vergelijkbaar 
uiterlijk worden geproduceerd;
• Een product wordt verpakt in verschillen-
de soorten verpakkingen;
• Wanneer de verpakkingen of etiketten erg 
op elkaar lijken, maar er wel verschillen in 
bijvoorbeeld allergenen of houdbaarheid 
zijn.
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Nut guideline
Het duidelijkste voorbeeld van het nut van 
deze guideline is te vinden onder normele-
ment 6.4.3.
In de norm staat letterlijk: “The uncertancy 
of calibration shall be considered when 
equipment is used to assess critical limits.” 
In de guideline staat een voorbeeld waar-
mee duidelijkheid wordt gegeven. De  
kritisch gemeten grens moet worden gecor-
rigeerd met de afwijking van het meet- 
instrument dat wordt gebruikt. Als er een 
meetafwijking van 0,5 wordt geconstateerd, 
en de grens voor bijvoorbeeld pasteurisatie 
is gesteld op 72°C , zal er afkeur plaatsvin-
den bij een aflezing onder de 72,5°C.

Traceerbaarheid moet altijd zeker worden gesteld. 

Extra ‘fundamentals’
Aan de nieuwe BRC-norm zijn twee  
zogenoemde fundamentals toegevoegd. 
Een fundamental is een zwaarwegende 
intentieverklaring in de BRC 7-norm. Bij 
niet voldoen aan een fundamental, wordt  
er geen BRC-certificaat verstrekt. 
De eerste toegevoegde fundamental heeft 
betrekking op leveranciersbeoordeling van 
grondstoffen en is direct gerelateerd aan 
traceerbaarheid en authenticiteit. 
De tweede nieuwe fundamental gaat  
specifiek over controle van verpakkingen en 
heeft direct te maken met de in dit artikel 
genoemde uitbreiding van de controles van 
de verpakkingen.


