BRC gewijzigd

sinds I juli

2005

Het Britisch Retail Consortium heeft gewijzigde
richtlijnen afgegeven waaraan een levensmiddelenproducent moet voldoen om aan de grote Engelse
supermarkten te mogen leveren. De BRC-richtlijnen
vinden in ons land steeds meer navolging.
De regels gaan verder dan alleen een HACCP-plan.
Tot 1 juli 2005 was de BRC Food standaard
versie 3 van kracht. Sindsdien kennen we de
BRC Global Standard-Food.
BASISVOORWAARDEN
Er is een aantal dingen gewijzigd, waaronder
het protocol. In de praktijk komt het er op neer
dat afwijkingen eerde r leiden tot een nieuwe
audit. Er zi jn 10 zogenaamde 'basisvoorwaarden'
(fundamen tal criteria), waaraan een bedrijf
minimaal moet voldoen. Wordt één van deze
beoordeeld als zijnde een g rote of kritische
tekortkoming (major of critical), dan krijgt het
bedrijf geen certificaat en wordt de complete
audit opnieuw uitgevoerd. Voor de professionele dierplaagbestrijder zi jn geen directe
basi~voorwaardPn aanwezig.

DRIE NIVEAUS VERDWENEN
De belangrijkste wijziging is wel het wegvallen van de verschillende
niveaus. Voorheen waren er 3 niveaus: Foundation Level, l ligher level
en Aanbevelingen op GMl'-nivcau. Voortaan zijn alle criteria van toepassing. Dit betekent voor de dierplaagbestrijder dat de geldende
regels die onder hoofdstuk 3.11 (ongediertebestrijding) vielen voor de
verschillende niveaus, nu vallen onder hoofdstuk 3. 10, met daarbij
nog enkele wijzigingen.

BRC VERSIE 4
3.10 vor(:l n ~.l { Ongediertebestrijding: bedrijf is verantwoordelijk voor m inimaliseren ongedierte
3.10.1
3 .11.1
Regelmatige inspectie van ongedierte door getraind eigen personeel volgens vastgesteld plan.
Bij extern duidelijk contract aanwezig
3.10.2
UI.to
Plattegrond met aangegeven locaties ongediertebest rijd ing aanwezig
3.10.3
~.11.8
Procesapparatuur gevoelig voor ongedierte identificeren+ inspecteren \'olgl'rl\ planning
3.10.4
U 1.9
Vangst van va llen en plakplaten trendanalyse+ beoordeling
3.10.5
.U 1.2
Registratie van inspecties, aanbeve lingen en uitgevoerde acties aanwezig
3 .10.6
Ul.3
Continu werken van goed geplaatste elektrische insectenvangers (indien nodig)
3.10.7
.~. 11.4
Afvoerbuizen voorzien van roosters en sifons
3 .10.8
3. 11.S
Controle op o nged ierte bij ontvangst grondstoffen
3.10.9
3 . 11.6
Minimale besmetting ongedierte tijdens opslag producten, grondstoffen, verpakkingsmaterialen.
Indien nodig beheersingsp rogramma opstellen
3 .10.10 3 . 11.7
Gedetailleerde documentatie aanwezig voor veilig gebruik lo kaas en .irnkre m<1tl'rialt•n ,1oah
~pra} \ tl'gl n ongt·dicrte t•.d

DE VERANDERINGEN OP EEN RIJ
Voor de dierplaagbestrijder gelden sinds l ju li 2005 de volgende BRC-eisen :

1

Er d ient altijd een pla ttegro nd aa n wezig te zi jn met daarop de locaties va n onged iertebestri jding.
Met a n dere woorden: alle lokazen, va llen en inspectiepunten m oeten op de plattegrond aangeteken d zijn.

2

Vangsten van vallen en plakplaten, de t rendana lyse en de beoordeling zijn verp licht. Met an dere woorden: van a lle vallen moeten de vangsten worden geregistree rd en beoordeeld op t rends. De bedoeli ng hiervan is om het bestri jdingsprogramma eventueel aan te passen aan de gevangen plaagdiere n of om maatregelen te t reffen om de overlast (verder) terug te dringen.
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Gedetailleerde documentatie moet aanwezig zij n voor het veilig gebruik van h et lokaas en van andere
materialen zoals sprays tegen de p laagd ie ren. Dat w il zeggen dat van alle (!) toegepaste materialen productinformatie aanwezig dien t te zijn, alsmede de veiligheidsbladen van het bestrijdingsproduct .
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De verwach ting is dat er een apa rte BRC-code komt voor de handel, opslag en d istributie. Wij h ouden u vanzelfsprekend op de hoogte.
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