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Aanleiding
Door de toename van consumentenbewustzijn is er een verschuiving in het koopgedrag van consumenten wereldwijd; 
gezondheids- en dieetredenen, dierwelzijn en klimaatverandering bevorderen een snel groeiende vraag naar plantaardige 
producten en alternatieven voor zuivel. Als levensmiddelenproducent staat u voor de uitdaging om, al dan niet mede, plantaardige
producten te ontwikkelen en te produceren om aan de vraag van de consument te voldoen. Hierbij wilt u uw merkreputatie 
beschermen en geen voedselveiligheidsrisico’s lopen. Het regelgevingskader voor normen op plantaardige basis is echter beperkt 
en versnipperd.

Voedselveiligheidstandaard
Als antwoord hierop heeft BRCGS de ‘Plant-Based Global Standard’ ontwikkeld om zekerheid te bieden aan degenen die 
plantaardig voedsel verkopen en consumeren. De norm omvat strenge programma's voor het waarborgen van de 
toeleveringsketen, voorkomen kruisbesmettingen en etikettering en is gericht op een hoge productintegriteit. Er wordt extra 
aandacht gegeven de controle van dierlijke toevoegingen tijdens productie, verwerking en verpakking van producten op 
plantaardige basis. De norm is gebaseerd op een systematische benadering waardoor het gehele proces in de keten beheerst 
wordt. Dit biedt vertrouwen aan uw afnemers en consumenten. Tevens kunt u zich met dit certificaat onderscheiden op de markt.

Expertise
Om gecertificeerd te worden volgens de BRCGS Plant-Based norm dient u de audit te laten uitvoeren door een ISO/IEC 17065 of 
NEN-ISO/IEC 17021 geaccrediteerde Certificatie Instelling die voldoet aan de licentie-eisen voor GFSI of een gelijkwaardig 
voedselveiligheidsschema. Daarnaast dient de auditor te voldoen aan alle competentie eisen voor de BRCGS Plant-Based audits en 
dienen de auditoren goedgekeurd te zijn door BRCGS. Qlip heeft de beschikking over competente auditoren die deze BRCGS Plant-
based audits voor u kunnen uitvoeren. Dit is ook op de website van BRCGS vermeld. 

BRCGS Plant-Based
Er worden door BRCGS drie audit opties aangeboden:
1. Standalone audit; beschikbaar voor locaties die al gecertificeerd zijn volgens een GFSI-certificering zoals bijvoorbeeld BRCGS 

Food, IFS Food of FSSC22000. 
2. Gecombineerde audit; de focus van een gecombineerde audit ligt op de standaardvereisten in combinatie met een GFSI norm.
3. Wanneer de audit van het voedselveiligheidssysteem onaangekondigd is, kan een onaangekondigde gecombineerde audit 

worden uitgevoerd mits ten tijde van de audit plantaardige productie plaatsvindt. 

Tijdbesteding en registratiekosten
De tijdbesteding voor een zelfstandige audit is 1 dag op de productielocatie. Wanneer een audit van de Plant-Based Global 
Standard wordt gecombineerd met een andere voedselveiligheid managementaudit, duurt de audit ongeveer 0,5 dag extra. Onze 
salesafdeling kan een totaal kostenoverzicht voor u maken. Daarnaast berekent BRCGS ook een registratiebijdrage per audit.

Uw voordelen:
• Voorkoming voedselveiligheidsrisico’s
• Onderscheidend op de markt
• Uitvoering door ISO17065 

geaccrediteerde certificatie instelling en 
competente auditoren

• Overzichtelijke rapportages
• In combinatie met andere GFSI schema’s
• Gebruik specialistische kennis Qlip

Inhoudelijke informatie
Meer informatie omtrent o.a. de werkwijze, vereisten en opleidingen van de BRCGS 
Plant-based norm vindt u op www.brcgs.com

Wilt u deze audit laten uitvoeren?
Heeft u nog vragen over deze audit of wilt u deze audit laten uitvoeren, dan kan 
onze salesafdeling u behulpzaam zijn via sales@qlip.nl of 088-7547199.
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