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Auditdatum(s): 28-05-2019  

 

Audit type: RENEWAL 

 

Auditor(en): P. Hanssen 

 

 

VERTROUWELIJK 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden gereproduceerd of overgedragen in om 
het even welke vorm of op om het even welke manier, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van 
fotokopie, opname, of elk systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toelating van ISACert B.V.  Ondanks alle zorg die werd besteed aan het 
opstellen van dit rapport kan ISACert B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het 
gevolg zou kunnen zijn van eventuele fouten die in dit rapport zouden kunnen staan. 

 

Dit auditrapport mag niet worden gebruikt als bewijs voor certificatie. 

Dit auditrapport mag enkel volledig aan een derde partij worden gegeven. 
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1. Auditprocedure 

Dit rapport bevat de details van de audit van Hendrix Fruit & Vegetables B.V. tegen de International Featured 
Standards (IFS) Broker, Versie 2, van oktober 2013. 
De audit werd uitgevoerd door P. Hanssen. 
 

Voorwaarden: 

1. Dit auditrapport mag niet gebruikt worden als bewijs dat al dan niet aan de eisen van de IFS Broker is 

voldaan. 

2. De auditresultaten zijn verkregen door steekproeven. Indien er geen afwijkingen zijn gerapporteerd, 

betekent dit niet dat er geen afwijkingen zijn. 
 

2. Details van de audit 

Details van de audit 

Naam van de certificatie-instelling: ISACert B.V. 

Auditor(en): 

P. Hanssen 

Datum/duur van actuele 
audit: 

28-05-2019 08:30 - 15:00 

 

Datum/uurtijd van voorgaande audit: 

29-05-2018 

Naam en adres van het bedrijf (of hoofdkantoor): 

Hendrix Fruit & Vegetables B.V. 

Venrayseweg 182 

5928 RH VENLO 

NEDERLAND 

Naam en adres van de geauditeerde locatie: 

Hendrix Fruit & Vegetables B.V. 

Venrayseweg 182 

5928 RH VENLO 

NEDERLAND 

Telefoon: 

077-3968964 

Fax: 

077-3968971 

Telefoon: 

077-3968964 

Fax: 

077-3968971 

E-mailadres: info@hendrixfruit.nl 
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Eindresultaat van de audit 

Als resultaat van de audit, die werd verricht op 28-05-2019, ISACert B.V. vast dat de verwerkingsactiviteiten 
van Hendrix Fruit & Vegetables B.V. onder de bovengenoemde scope van de productie voldoen aan de 
eisen die vastgelegd zijn in IFS Broker, Versie 2, op Higher niveau, met een score van 98%. 

De certificatiemanager van ISACert heeft op 01-07-2019 besloten een IFS-certificaat af te geven met het 
nummer: IFS-IS 222045. 

 
Volgende audit te verrichten in de periode 8 weken voor en 2 weken na: 26-05-2020 

Bedrijfsprofiel 

Hendrix Fruits & Vegetables was founded in 2010. The company is independent. Mr. J. Hendrix is the owner 
of the company. 
Only a rented office room of 35 square meters is used on ZON Freshpark. Storage and product inspection is 
outsourced to another company, also sited on ZON Freshpark. 
In total 3 employees (including the director) are working within the company of which 2 full time and 1 part 
time. The company is working in day shift, 5 days per week. 
Following products/product groups are traded by this site: fresh potatoes, fruit and vegetables, mainly 
sourced from companies in the Netherlands (70%).  The package is supplemented with import products 
from Spain and exotic products from various countries. Seasonal breaks of more than one week do not 
occur. No retail customers. Customers are wholesale markets, wholesalers, independant supermarkets, 
gastronomy services and industry in Germany. 
The company does not need formal approval from authorities. 
Other certificates held by the company: Skal (organic). 
 
The audit duration is conform requirements. 
The IFS logo is used conform the requirements. Logo is used on pricelists and on the website. 
Contact person in case of emergency is J. Hendrix, phone: +31 77 3968964; mail: info@hendrixfruit.nl. 

Beoordelaar 

Hanneke de Veer 

  

Scope van de audit 
In- en verkoop van aardappelen, groenten en fruit.Purchase and sales of potatoes, vegetables and fruit. 
Einkauf und Verkauf von Kartoffeln, Obst und Gemüse. 

Categorie 5 

Deelnemers aan de audit 

Naam Functie 
Opening 

bijeenkomst 
Documentatie 

evaluatie 

Beoordeling 
locatie 
(audit) 

Sluiting 
bijeenkomst 

J. Hendrix Director X  X X 

A. Wallinga External consultant  X X X 
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3. Resultaat 

Score: 98% 
Higher niveau 
 
Samenvatting: 
 

 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 

       

KO 0 0 0 0 0 0 

Major 0 0 0 0 0 0 

A 10 11 2 18 28 2 

B 0 1 0 2 0 0 

C 0 0 0 1 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 

N/A 0 0 0 9 0 0 

 
Algemene samenvattende tabel voor alle hoofdstukken: 
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Algehele samenvatting van de audit: 
 
The management has drawn up an appropriate corporate policy (PRO 1.1. kwaliteitsbeleid versie 2 d.d. 06-
03-2014). Competencies and responsibilities are clearly laid down. All processes are known by the relevant 
personnel and are applied consistently. The company has a proper internal and external communication 
structure in place. A management review is carried out, last review dated 07-05-2019. 
The Quality and Product Safety management system is comprehensive and risk based. The food safety 
control system is fully implemented and based upon Codex Alimentarius principles. All relevant legislation is 
taken into account. The system is well documented and records are kept where necessary. There are no 
CCP's determined. 
All personnel is competent and receives regular training. 
Contractual agreements and specifications are in place for all contract partners and products. They are 
reviewed regularly. A procedure for product development is in place ensuring that all new products or product 
changes meet legal and customer requirements. However no product development activities done by the 
company last years. All suppliers are assessed regularly and a procedure for approval and monitoring is in 
place. This procedure is risk based and includes authenticity risks. A traceability system is in place. 
Frequency of traceability test is annually. Last traceability test is dated 14-05-2019. During the audit a 
traceability trail was performed on following products chosen by the auditor: order 22041 (10x3,7 kg.  cocktail 
bunch tomato) and order 22073 (120x3 kg. bunch tomato). The company was able to produce the requested 
information within 4 hours. The company does not have its own transport and storage services. 
Internal audits are conducted annually by the external advisor. Seen report of 07-05-2019. A system is in 
place for defining and verifying corrective actions. A plan for product testing/analysis is available, 
appropriately covering risks, legal requirements and customer agreements. No exceeding of legal MRL's 
since last audit. A system for complaint management is in place. No complaints last year and no complaints 
from the authorities.  The company has an effective procedure for the withdrawal and recall of its products, 
this is tested annually. No recalls since last audit. Non-conforming product is well managed. 
Responsibilities for Food Defense are clearly identified for the company and its suppliers. 
 
 
Beschrijving van de opvolging van de corrigerende acties van de vorige audit: 
 
No NCs last audit 
 
 
Bevindingen met betrekking tot KO’s en Majors: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 
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Hoofdstuk 1:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 1: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 

 
 

Hoofdstuk 2:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 2: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 

2.1.2  

Er moet sprake zijn van een 
risicoanalyseprocedure die betrekking heeft op 
specifieke locaties en die de volgende onderdelen 
bevat: a. een stroomdiagram waarin alle relevante 
niveaus van de handelaarsdiensten zijn 
opgenomen; b. een risicobeschrijving; c. 
maatregelen om het vastgestelde risico te 
beheersen; d. de stappen waarnaar wordt 
verwezen bij punt a) en c) dienen te worden 
gedocumenteerd. 

B 

Afwijking: in procedure 2.1 
inkoop en verkoop van AGF 
producten en in procedure 4.2 
Gevarenanalyse wordt nog 
verwezen naar een logistieke 
dienstverlener die geen zaken 
meer doet met het bedrijf. 

 
 

Hoofdstuk 3:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 3: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 
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Hoofdstuk 4:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 4: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 

4.2.1  

Voor alle producten dienen specificaties 
beschikbaar en geïmplementeerd te zijn. De 
specificaties dienen actueel en ondubbelzinnig te 
zijn en dienen te voldoen aan alle wettelijke 
verplichtingen van het land/de landen van 
bestemming en aan klanteisen. 

B 

Procedure voor 
specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 
Beheer product- en 
verpakkingsspecificaties (01-
06-2015).  Voor de producten 
zijn de Europese 
handelsnormen voor verse 
groenten en fruit van 
toepassing (EU-verordeningen 
543/2011 en 1333/2011) en de 
meer specifieke 
handelsnormen zoals 
weergegeven op de website 
van het KCB. Afwijking: in 
procedure 5.8 wordt niet 
verwezen naar de specificaties 
die van toepassing zijn voor 
groenten en fruit en/of hoe 
wordt omgegaan met 
specificaties van de klant. 

4.2.4  

Er dient een procedure te zijn voor de opstelling, 
wijziging en goedkeuring van specificaties voor 
alle producten en onderdelen van de 
dienstverlening. Deze dient een voorlopige 
acceptatie door de klant te omvatten, indien de 
specificaties met klanten zijn overeengekomen. 

B 

Procedure voor 
specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 
Beheer product- en 
verpakkingsspecificaties (01-
06-2015). Afwijking: in deze 
procedure is niet opgenomen 
hoe wordt omgegaan met 
voorlopige acceptatie door de 
klant, indien er specificaties 
met de klant zijn 
overeengekomen. 

4.7.1  

* Indien een bedrijf een externe dienstverlener 
inhuurt voor het transport en/of de opslag van 
producten, moeten alle relevante eisen ter 
garantie van de productveiligheid en kwaliteit 
duidelijk worden omschreven in het respectieve 
contract, anders zijn op de dienstverlener de eisen 
van IFS Logistics van toepassing. 

C 

Met externe logistieke 
dienstverleners zijn afspraken 
gemaakt. Gezien certificaat 
van de externe transporteur 
(IFS logistics, COID 55197) en 
van het bedrijf dat de opslag 
verzorgd (IFS logistics, COID 
41810). Er wordt sinds enkele 
maanden gebruik gemaakt 
van de diensten van een 
tweede transporteur. Deze is 
bezocht op 26-03-2019 en 
zaken zoals HACCP, food 
defense en hygiëne zijn hierbij 
beoordeeld, bezoekverslag is 
aantoonbaar. NC: van de 
nieuwe transporteur is geen 
leveranciersverklaring 
aantoonbaar en/of een IFS 
Logistics certificaat - NC: no 
supplier's declaration can be 
demonstrated and / or an IFS 
Logistics certificate from the 
new transporter. 
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Hoofdstuk 5:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 5: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 

 
 

Hoofdstuk 6:  
 
Samenvatting van alle gevonden afwijkingen en non-conformiteiten in Hoofdstuk 6: 
 

Nummer 
van de eis 

Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 
Toelichting van de 

auditor 
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4. Rapport van alle eisen die zijn beoordeeld als N/A (niet van toepassing) 
 
Nummer 

van de eis 
Niveau Eis in de IFS Broker Beoordeling 

Toelichting van de 
auditor 

4.2.3  
Daar waar de klanten dit eisen, dienen de 
productspecificaties formeel te worden 
overeengekomen. 

N/A 
Dit wordt niet geëist door 
klanten. 

4.3.3  

Er dienen houdbaarheidsonderzoeken of adequate 
andere processen te worden uitgevoerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
productsamenstelling, de verpakking, de productie 
en de aangegeven omgevingsfactoren om de 
minimale houdbaarheid van het product vast 
stellen. 

N/A 

Voor verse AGF-producten 
worden geen 
houdbaarheidstesten gedaan. 

4.3.4  

Indien er sprake is van productontwikkeling van 
voedingsmiddelen, moet het bedrijf ervoor zorgen 
dat er organoleptische beoordelingen plaatsvinden 
en dat de bevindingen hiervan worden bekeken en 
in de praktijk worden gebracht. 

N/A 

Procedure is opgenomen in 
PRO 3.7 Ontwerp en 
ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelings 
activiteiten geweest. 

4.3.5  

Er dient een proces te zijn om te waarborgen dat 
de etikettering van alle bestaande en nieuwe 
producten voldoet aan de actuele wetgeving van 
het land van bestemming en de klanteisen. 

N/A 

Procedure is opgenomen in 
PRO 3.7 Ontwerp en 
ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen 
productontwikkelingsactiviteite
n geweest. Indien er 
wijzigingen noodzakelijk zijn, 
worden de eisen van de klant 
besproken met de 
leveranciers. 

4.3.6  

Er moeten aanbevelingen voor bereiding en/of 
gebruik van de producten zijn vastgelegd. Indien 
van toepassing hebben de aanbevelingen voor 
gebruik betrekking op klanttevredenheid en 
consumentenveiligheid. Waar nodig, zijn 
klanteisen hierin meegenomen. 

N/A 

Voor verse AGF-producten 
worden over het algemeen 
geen bereidingsadviezen voor 
bereiding of gebruik 
vastgelegd. 

4.3.7  

De voortgang en resultaten van 
productontwikkelingen moeten op gepaste wijze 
worden geregistreerd. 

N/A 

Procedure is opgenomen in 
PRO 3.7 Ontwerp en 
ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen 
productontwikkelingsactiviteite
n geweest. 

4.4.7  

* In geval van private label-producten moet de 
goedkeuring van leveranciers zijn gebaseerd op 
een systeem dat aan de eisen van de klant 
voldoet. 

N/A 

Er wordt niet met PL 
producten gehandeld. 
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4.6.3  

Wanneer de klant dit vereist, dient het bedrijf te 
waarborgen dat de leverancier contramonsters die 
representatief zijn voor de productiepartij, heeft 
opgeslagen en bewaard tot de uiterste 
houdbaarheidsdatum en indien nodig gedurende 
een bepaalde periode na deze datum.   Het bedrijf 
dient een lijst te krijgen en bewaren van alle 
productiepartijen die onder de handelaarsdiensten 
vallen. 

N/A 

Contramonsters voor verse 
AGF zijn niet gebruikelijk. 

4.7.2  

Als het bedrijf over een eigen opslaglocatie en/of 
transportdiensten beschikt en deze wil toevoegen 
aan de scope van de IFS-certificering, moeten 
deze processen worden gecertificeerd volgens IFS 
Logistics (gecombineerde audit met IFS Logistics-
controlelijst), tenzij de klant andere voorwaarden 
heeft geaccepteerd. 

N/A 

Opslag en transport wordt 
volledig aan derden 
uitbesteed. 
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5. Corrigerend actieplan 

Bedrijf: 
Hendrix Fruit & Vegetables B.V. 

Venrayseweg 182 

5928 RH VENLO 

NEDERLAND 

Auditdatum(s): 

28-05-2019 

Lijst van tekortkomingen 

Num
mer 
van 

de eis 

N
iv

e
a
u

 

Eis in de IFS Broker 

B
e
o

o
rd

e
lin

g
 

Toelichting van de 
auditor 

Oorzaakanalyse 
Corrigerende 
maatregel + 

datum 

Verantwoorde
lijke 

Beoordelingsresultaat 

Toelichting Advies 

2.1.2  

Er moet sprake zijn van een 
risicoanalyseprocedure die betrekking 
heeft op specifieke locaties en die de 
volgende onderdelen bevat: a. een 
stroomdiagram waarin alle relevante 
niveaus van de handelaarsdiensten zijn 
opgenomen; b. een risicobeschrijving; c. 
maatregelen om het vastgestelde risico 
te beheersen; d. de stappen waarnaar 
wordt verwezen bij punt a) en c) dienen 
te worden gedocumenteerd. 

B 

Afwijking: in procedure 2.1 
inkoop en verkoop van AGF 
producten en in procedure 4.2 
Gevarenanalyse wordt nog 
verwezen naar een logistieke 
dienstverlener die geen zaken 
meer doet met het bedrijf. 

The name of the old 
logistic service 
provider (Bouten & 
Lenders) was last year 
changed to Hansen, 
the company is still the 
same, only another 
name. A name of a 
logistic service 
provider is not 
necessary. 

In procedure 2.1 Inkoop 
en verkoop van AGF 
version , the name of 
Bouen & Lenders is 
changed to " logistic 
service provider". (4-6-
2019) 

Kleemans 

Root cause analysis 
in combination with 
the corrective action 
plan appropriate. 
Procedure 2.1 is 
already changed. 
Verification during 
the next audit. 

Positive 
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4.2.1  

Voor alle producten dienen specificaties 
beschikbaar en geïmplementeerd te zijn. 
De specificaties dienen actueel en 
ondubbelzinnig te zijn en dienen te 
voldoen aan alle wettelijke verplichtingen 
van het land/de landen van bestemming 
en aan klanteisen. 

B 

Procedure voor 
specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 
Beheer product- en 
verpakkingsspecificaties (01-
06-2015).  Voor de producten 
zijn de Europese 
handelsnormen voor verse 
groenten en fruit van 
toepassing (EU-verordeningen 
543/2011 en 1333/2011) en de 
meer specifieke 
handelsnormen zoals 
weergegeven op de website 
van het KCB. Afwijking: in 
procedure 5.8 wordt niet 
verwezen naar de specificaties 
die van toepassing zijn voor 
groenten en fruit en/of hoe 
wordt omgegaan met 
specificaties van de klant. 

During the last 6 
audits for IFS Broker 
item 4.2.1 was audited 
with an A score. 
therefore no action 
were taken and it was 
understood that it was 
written in a correct 
way in the procedure. 
In document 4.1 Opzet 
HACCP-systeem the 
european regualtions 
are mentioned 

European Regulations 
(VO-543/2011 and 
133/2011) will be added 
to the procedure 5.8 
Beheer product- 
verpakkingssspecificatie
s (4-6-2019) 

Kleemans 

Root cause analysis 
in combination with 
the corrective action 
plan appropriate. 
Procedure 5.8 is 
already changed. 
Verification during 
the next audit. 

Positive 

4.2.4  

Er dient een procedure te zijn voor de 
opstelling, wijziging en goedkeuring van 
specificaties voor alle producten en 
onderdelen van de dienstverlening. 
Deze dient een voorlopige acceptatie 
door de klant te omvatten, indien de 
specificaties met klanten zijn 
overeengekomen. 

B 

Procedure voor 
specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 
Beheer product- en 
verpakkingsspecificaties (01-
06-2015). Afwijking: in deze 
procedure is niet opgenomen 
hoe wordt omgegaan met 
voorlopige acceptatie door de 
klant, indien er specificaties 
met de klant zijn 
overeengekomen. 

Procedure 5.8 Beheer 
product- en 
verpakkingsspecificati
es does mention the 
way customer specific 
demands are delt with 

Procedure 5.8 isn't 
changed on this subject 
(4-6-2019) 

Kleemans 

Root cause analysis 
in combination with 
the corrective action 
plan appropriate. 
Procedure 5.8 is 
already changed. 
Verification during 
the next audit. 

Positive 
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4.7.1  

* Indien een bedrijf een externe 
dienstverlener inhuurt voor het transport 
en/of de opslag van producten, moeten 
alle relevante eisen ter garantie van de 
productveiligheid en kwaliteit duidelijk 
worden omschreven in het respectieve 
contract, anders zijn op de 
dienstverlener de eisen van IFS 
Logistics van toepassing. 

C 

Met externe logistieke 
dienstverleners zijn afspraken 
gemaakt. Gezien certificaat 
van de externe transporteur 
(IFS logistics, COID 55197) en 
van het bedrijf dat de opslag 
verzorgd (IFS logistics, COID 
41810). Er wordt sinds enkele 
maanden gebruik gemaakt 
van de diensten van een 
tweede transporteur. Deze is 
bezocht op 26-03-2019 en 
zaken zoals HACCP, food 
defense en hygiëne zijn hierbij 
beoordeeld, bezoekverslag is 
aantoonbaar. NC: van de 
nieuwe transporteur is geen 
leveranciersverklaring 
aantoonbaar en/of een IFS 
Logistics certificaat - NC: no 
supplier's declaration can be 
demonstrated and / or an IFS 
Logistics certificate from the 
new transporter. 

The new transporter 
was just been asked 
to perform transports 
for a new timeframe, 
The transporter 
doesn't have IFS 
Logistics so a 
questionnaire will be 
asked 

transporter will fill in the 
questionnaire (4-6-2019) 

Jeroen Hendrix 

Root cause analysis 
in combination with 
the corrective action 
plan appropriate. A 
questionnaire is 
send to the transport 
company and a 
signed and dated  
copy has already 
been received. 
Verification during 
the next audit. 

Positive 
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6. Gedetailleerd auditrapport 

Bedrijf: 
Hendrix Fruit & Vegetables B.V.  

Venrayseweg 182   

5928 RH  VENLO 

NEDERLAND  

Auditdatum(s): 

28-05-2019 

Nummer 
van de 

eis 

N
iv

e
a
u

 

Eis in de IFS Broker 

B
e
o

o
rd

e
lin

g
 

Toelichting van de auditor 

1  

1.1 Bedrijfsbeleid/principes van het bedrijf 

1.1.1  

Het hogere management dient een bedrijfsbeleid op 
te stellen en te implementeren. Dit bedrijfsbeleid 
omvat minimaal: – klantgerichtheid; – 
verantwoordelijkheid voor het milieu; – 
duurzaamheid; – ethiek en personele 
verantwoordelijkheid; – productvereisten (omvat: 
productveiligheid, kwaliteit, wetsnaleving, processen 
en specificaties). Het bedrijfsbeleid dient naar alle 
medewerkers te zijn gecommuniceerd. 

A 

Het beleid is vastgelegd in PRO 1.1. 
kwaliteitsbeleid versie 2 d.d. 06-03-2014 en 
ondertekend door de directeur op 1-5-2014. 
De minimum eisen uit deze paragraaf zijn 
opgenomen in het beleid. 

1.1.2  

Alle relevante informatie met betrekking tot 
productveiligheid en kwaliteit dient op een effectieve 
manier en tijdig aan het relevante personeel te 
worden meegedeeld. 

A 

Het bedrijf bestaat op het moment van de 
audit uit 1 directeur en 2 medewerksters. 
Beide medewerksters werken in dezelfde 
ruimte en hebben toegang tot dezelfde 
systemen. 

1.2 Organisatiestructuur 

1.2.1  
Er dient een organogram beschikbaar te zijn met de 
structuur van de organisatie. A 

Het organogram is opgenomen in PRO 1.3 
Verantwoordelijkheden versie 3 van 23-6-
2016. 

1.2.2  

Competenties en verantwoordelijkheden, inclusief 
delegering van verantwoordelijkheden, moeten 
duidelijk zijn vastgelegd. 

A 

Functieomschrijvingen zijn vastgelegd voor 
ondernemer/directeur en medewerkster in- 
en verkoop, de ondernemer vervangt de 
medewerkster(s) bij afwezigheid. 

1.2.3 KO 

* KO no 1: Het hogere management dient ervoor te 
zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheden voor de voedselveiligheid en 
kwaliteit en dat er mechanismen aanwezig zijn om 
de effectiviteit van hun werkzaamheden te toetsen. 
Dergelijke mechanismen dienen duidelijk te zijn 
beschreven en gedocumenteerd. 

A 

De directeur/eigenaar en de medewerksters 
inkoop/verkoop zijn zich bewust van hun 
verantwoordelijkheden. Beide 
medewerksters hebben toegang tot de 
zelfde computersystemen en zitten allen in 
dezelfde werkruimte, waardoor er veel 
directe communicatie is. Communicatie is 
beschreven in procedure 1.4. 

1.2.4  

Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat alle processen 
(gedocumenteerd en ongedocumenteerd) bekend 
zijn bij de relevante medewerkers en dat deze op 
consistente wijze worden toegepast. 

A 

 

1.2.5  

Het bedrijf beschikt over een systeem om ervoor te 
zorgen dat het op de hoogte blijft van alle relevante 
wetgeving met betrekking tot de veiligheid en 
kwaliteit van verhandelde producten, 
wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en 
algemeen aanvaarde industriële praktijken. 

A 

Directie blijft op de hoogte van wet- en 
regelgeving middels klanteninformatie, 
internet en nieuwsbrieven (agf.nl, kcb.nl, 
RASFF database, IFS), ervaring, externe 
adviseur en externe communicatie 
(netwerk). 
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1.2.6  

Het bedrijf dient zijn klanten zo spoedig mogelijk te 
informeren over alle problemen met betrekking tot de 
productspecificatie, in het bijzonder bij alle door 
bevoegde autoriteiten vastgestelde non-
conformiteiten die impact zouden kunnen hebben, 
hebben of hebben gehad op de veiligheid en/of 
wettelijke status van de betreffende producten. Dit 
kan probleemgevallen omvatten, waarbij 
voorzorgsmaatregelen op hun plaats zijn, maar is 
niet daartoe beperkt. 

A 

Er zijn in het afgelopen jaar geen monsters 
genomen door de NVWA. Er zijn geen 
recalls en/of calamiteiten met producten 
geweest. 

1.3 Management review 

1.3.1  

Het hogere management dient er op toe te zien, dat 
de managementsystemen voor de productveiligheid 
en kwaliteit minimaal eens per jaar worden 
geëvalueerd of vaker, wanneer er zich 
veranderingen voordoen. Deze evaluatie dient op 
zijn minst het volgende te omvatten: de resultaten 
van audits, feedback van klanten, proces- en 
productconformiteit, de status van preventieve en 
corrigerende acties, follow-up-acties op basis van 
eerdere management reviews, veranderingen die 
gevolgen kunnen hebben voor de productveiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen en 
aanbevelingen voor verbeteringen. 

A 

De management review vindt jaarlijks plaats. 
In PRO 5.7 Verificatie en 
managementbeoordeling versie 3 staat 
gedocumenteerd hoe deze uitgevoerd wordt. 
De review van 07-05-2019 (april 2018 -  april 
2019) is tijdens de audit beoordeeld. 
Doelstellingen voor 2019 zijn hierin 
opgenomen. Tevens komen onderwerpen 
als interne audits, HACCP plan, 
leveranciersbeoordeling, klachten, 
verbeteringen, en training/opleiding, 
resultaten 2018/2019 en overlegstructuren 
voldoende aan de orde. 

1.3.2  

Deze evaluatie dient ook de beoordeling van 
maatregelen voor het beheer van het 
productveiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsysteem en het proces voor 
continue verbetering te omvatten. 

A 

Doelstellingen voor 2018 zijn behaald. 
Doelstellingen voor 2019 zijn opgesteld: 
geen voedselveiligheidsklachten, 
implementeren van nieuw software system 
medio 2019, implementeren webshop voor 
einde 2019, inwerken nieuwe medewerkster 
medio 2019, bezoeken van bestaande en 
potentiele klanten voor einde 2019 en 
uitbreiden bio-assortiment medio 2019 (Skal 
certificaat hiervoor is recent behaald). 

2  

2.1 Risicomanagement/HACCP 

2.1.1 KO 

* KO no 2: De basis voor het 
productveiligheidssysteem van het bedrijf dient een 
volledig geïmplementeerd, systematisch en 
uitgebreid risicomanagementsysteem te zijn. Een 
bedrijf dat een IFS Broker-audit ondergaat en tevens 
voedsel verwerkt, dient ervoor te zorgen dat het 
voedselveiligheidssysteem van de leverancier een 
volledig geïmplementeerd, systematisch en 
uitgebreid HACCP-systeem is, dat is gebaseerd op 
de Codex Alimentarius. Het bedrijf dient voor alle 
producten rekening te houden met eventuele 
wettelijke eisen in de landen van bestemming en 
productie. A 

Flow chart voor broker proces is vastgelegd 
in bijlage 1 van 12-06-2012. De 
gevarenanalyse is vastgelegd in PRO 4.2 
versie 3, van 3-6-2013. Fysische, 
chemische, microbiologische, allergenen zijn 
meegenomen in de analyse. Het betreft 
alleen verse groenten en fruit. De 
gevarenanalyse werkt met kans (schaal 1-5) 
en effect (schaal 1-5) en een risico matrix 
met risico's laag, middel, hoog en zeer hoog 
risico. Er zijn geen CCP's vastgesteld. Als 
allergeen wordt incidenteel selderij 
verhandeld. Er zijn geen GMO producten die 
worden verhandeld. Het proces is 
weergegeven in een duidelijk flowchart. 
Relevante gevaren zijn met name residuen 
van gewasbeschermingsmiddelen. Inzicht in 
de gevarenanalyse van de leveranciers is 
geborgd middels hun certificering en bezoek 
verslagen. Gezien bezoekverslagen van 2 
en 7 april en 16 maart 2019 betreffende 5 
Duitse klanten en bezoekverslagen van 15 
januari, 26 maart en 30 april 2019 (3 
logistiek dienstverleners en 1 belangrijke 
leverancier). 
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2.1.2  

Er moet sprake zijn van een risicoanalyseprocedure 
die betrekking heeft op specifieke locaties en die de 
volgende onderdelen bevat: a. een stroomdiagram 
waarin alle relevante niveaus van de 
handelaarsdiensten zijn opgenomen; b. een 
risicobeschrijving; c. maatregelen om het 
vastgestelde risico te beheersen; d. de stappen 
waarnaar wordt verwezen bij punt a) en c) dienen te 
worden gedocumenteerd. 

B 

Afwijking: in procedure 2.1 inkoop en 
verkoop van AGF producten en in procedure 
4.2 Gevarenanalyse wordt nog verwezen 
naar een logistieke dienstverlener die geen 
zaken meer doet met het bedrijf. 

2.1.3  

De risicoanalyse dient periodiek te worden 
beoordeeld: minimaal eenmaal per jaar en/of bij 
wijziging van het dienstenaanbod. Indien nodig moet 
de risicoanalyse worden herzien/geactualiseerd. In 
de risicoanalyse moet tevens worden gekeken naar 
problemen die kunnen ontstaan door de 
aanwezigheid van GMO’s en allergenen, of het risico 
op aanwezigheid hiervan. 

A 

De gevarenanalyse wordt jaarlijks 
geëvalueerd tijdens de management 
review/verificatie; gezien recent verslag van  
gezien van 07-05-2019. 

2.1.4  

De risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een 
persoon of personen met voldoende kennis van de 
betrokken diensten en producten. Als onvoldoende 
kennis aanwezig is, dient het bedrijf maatregelen te 
treffen om te garanderen dat de risicoanalyse wordt 
uitgevoerd door een competente persoon/personen. 

A 

Het kwaliteitsteam bestaat uit de 
directeur/eigenaar (verantwoordelijk voor 
inkoop en verkoop) en de extern adviseur. 

2.2 Documentatievereisten 

2.2.1  

Het productveiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsysteem moeten worden 
gedocumenteerd en worden bewaard op één locatie 
(handboek voor productveiligheid en kwaliteit of een 
elektronisch documentatiesysteem). 

A 

Het kwaliteitssysteem is vastgelegd, 
geïmplementeerd en op de locatie aanwezig. 
Er is 1 kwaliteitshandboek digitaal opgesteld; 
dit wordt beheerd door de extern adviseur. 

2.2.2  

Er moet een gedocumenteerde procedure 
beschikbaar zijn voor het beheer van documenten en 
wijzigingen hierop. 

A 

Procedure voor documentbeheer is 
vastgelegd in 3.4 versie 2, 13-06-2013. Er 
zijn geen afwijkingen geconstateerd in het 
versie beheer. Reden van wijziging is 
vermeld in de inhoudsopgave van het 
digitale handboek. Gewijzigde documenten 
per 07-05-2019 zijn o.a. 3.6 Calamiteiten en 
recall (verwijzing naar nieuwe meldwijzer 
NVWA), 8.18 RMS plan en 8.9 Opleiding 
jaarplan. 

2.2.3  

Alle documenten dienen duidelijk leesbaar, 
eenduidig en volledig te zijn. Documenten moeten 
voor relevante medewerkers te allen tijde 
beschikbaar zijn. 

A 

 

2.2.4  
Er dient een actuele versie aanwezig te zijn van alle 
documenten die noodzakelijk zijn voor naleving van 
de producteisen. 

A 
 

2.3 Archivering 

2.3.1  

Alle relevante registraties die nodig zijn om te 
kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de 
producteisen zijn compleet, gedetailleerd en actueel 
en zijn op verzoek beschikbaar ter inzage. 

A 

Alle registraties die tijdens de audit 
opgevraagd zijn, waren snel beschikbaar. 
Procedure 3.3 versie 2, 06-03-2014 
beschrijft het beheer van registraties. 

2.3.2  

Registraties dienen leesbaar en in originele staat te 
zijn. De registraties worden zodanig bijgehouden dat 
het niet mogelijk is deze achteraf te herzien of 
wijzigen. Indien registraties elektronisch worden 
gedocumenteerd, moet er sprake zijn van een 
systeem dat garandeert dat deze registraties (d.m.v. 
wachtwoordbeveiliging) uitsluitend kunnen worden 
gedaan door en toegankelijk zijn voor bevoegde 
medewerkers. 

A 
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2.3.3  

Alle registraties dienen in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten te worden bewaard. Indien er 
sprake is van klanteisen, moet hieraan worden 
voldaan. Als dergelijke eisen ontbreken, dienen de 
registraties maximaal 1 jaar na de opgegeven 
houdbaarheidsdatum te worden bewaard. Bij 
producten zonder houdbaarheidsduur dient de 
bewaarduur voor de registraties te worden 
beargumenteerd en deze argumentatie dient te 
worden gedocumenteerd. 

A 

Registraties worden minimaal 5 jaar 
bewaard. Voor verse AGF is er geen THT 
vastgesteld, maar de houdbaarheid is zeer 
kort. 

2.3.4  
Registraties moeten op een veilige plek worden 
gearchiveerd en dienen eenvoudig toegankelijk te 
zijn. 

A 
Relevante documenten worden door de 
ondernemer 7 jaar thuis bewaard. 

3  

3 Management van mensen en middelen 

3.1  

Alle medewerkers met werkzaamheden die van 
invloed zijn op de productveiligheid, wettigheid en 
kwaliteit moeten over de vereiste competenties 
beschikken, die zijn verkregen via opleiding, 
werkervaring en/of training. De gevraagde 
competenties zijn passend bij hun functie en 
gebaseerd op de risicobeoordeling. 

A 

De eigenaar en de 2 medewerksters 
inkoop/verkoop zijn de enige medewerkers 
binnen het bedrijf en voldoen aan de eisen 
van deze paragraaf. Een procedure is 
opgesteld; PRO 3.2. Personeel en 
opleidingen welke tijdens de audit is 
ingezien. Lopende opleidingsplan betreft 
Nederlandse taal voor de Duits sprekende 
medewerkster, BHV training voor de 
directeur/ondernemer en ICT training voor 
het nieuwe verkoopsysteem. 

3.2  

Het bedrijf dient gedocumenteerde 
trainingsprogramma’s te implementeren die zijn 
gebaseerd op de producteisen en de 
trainingsbehoeften van het personeel. Het bedrijf 
moet over een matrix van de trainingsprogramma’s 
beschikken waarin de benodigde trainingsvereisten 
per functiebeschrijving worden aangegeven. 

A 

Tijdens het laatste management review van 
07-05-2019 zijn de opleidingen geëvalueerd. 
Gezien de schaal van de organisatie zijn het 
algemene opleidingen zoals taal, BHV en 
software systemen. 

4  

4.1 Contractuele overeenkomst 

4.1.1  

* De eisen en verplichtingen die tussen de 
contractpartners worden vastgelegd, dienen te zijn 
overeengekomen en op hun aanvaardbaarheid te 
worden getoetst, voordat een leveringscontract kan 
worden gesloten. Alle bepalingen die betrekking 
hebben op de kwaliteit en productveiligheid, dienen 
bekend te zijn en aan alle relevante afdelingen te zijn 
doorgegeven. 

A 

Er zijn geen contracten met klanten. Bij 
verkoop wordt altijd een opdrachtbevestiging 
naar de klant gestuurd. Daarop staan de 
aantallen, prijs en verpakking op 
aangegeven. Orders worden via what's app, 
via mail en telefonisch doorgegeven. Dit is 
beoordeeld voor 2 trail producten. 

4.1.2  

Wijzigingen in de bestaande contractuele 
overeenkomsten dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd en tussen de contactpartners te worden 
gecommuniceerd. 

A 

 

4.1.3  

Specifieke kwaliteits- en veiligheidseisen van klanten 
moeten worden doorgegeven aan en worden 
begrepen door de leverancier. 

A 

Bij inkoop wordt altijd een 
opdrachtbevestiging gevraagd van de 
leveranciers. Er zijn korte en directe 
communicatielijnen met zowel de 
leveranciers and met de klanten van 
Hendrix. 
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4.2 Specificaties 

4.2.1  

Voor alle producten dienen specificaties beschikbaar 
en geïmplementeerd te zijn. De specificaties dienen 
actueel en ondubbelzinnig te zijn en dienen te 
voldoen aan alle wettelijke verplichtingen van het 
land/de landen van bestemming en aan klanteisen. 

B 

Procedure voor specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 Beheer product- 
en verpakkingsspecificaties (01-06-2015).  
Voor de producten zijn de Europese 
handelsnormen voor verse groenten en fruit 
van toepassing (EU-verordeningen 543/2011 
en 1333/2011) en de meer specifieke 
handelsnormen zoals weergegeven op de 
website van het KCB. Afwijking: in procedure 
5.8 wordt niet verwezen naar de 
specificaties die van toepassing zijn voor 
groenten en fruit en/of hoe wordt omgegaan 
met specificaties van de klant. 

4.2.2 KO 

* KO no 3: Er dient te zijn voldaan aan de 
klantspecificaties. 

A 

Er wordt voldaan aan de eisen van de klant 
voor wat betreft kwaliteitsklasse, sortering, 
gewicht en verpakking. Er zijn geen 
productspecificaties van klanten. Het bedrijf 
levert niet rechtstreeks aan de retail. 

4.2.3  
Daar waar de klanten dit eisen, dienen de 
productspecificaties formeel te worden 
overeengekomen. 

N/A 
Dit wordt niet geëist door klanten. 

4.2.4  

Er dient een procedure te zijn voor de opstelling, 
wijziging en goedkeuring van specificaties voor alle 
producten en onderdelen van de dienstverlening. 
Deze dient een voorlopige acceptatie door de klant 
te omvatten, indien de specificaties met klanten zijn 
overeengekomen. 

B 

Procedure voor specificatiebeheer is 
vastgelegd in procedure 5.8 Beheer product- 
en verpakkingsspecificaties (01-06-2015). 
Afwijking: in deze procedure is niet 
opgenomen hoe wordt omgegaan met 
voorlopige acceptatie door de klant, indien er 
specificaties met de klant zijn 
overeengekomen. 

4.3 Productontwikkeling/productwijziging/wijziging van productieprocessen 

4.3.1  

Er is een procedure voor productontwikkeling 
aanwezig, waarin rekening wordt gehouden met de 
risicoanalyseprincipes voor alle producten (en het 
HACCP-systeem voor voedselproducten). De 
procedure moet garanderen dat alle bestaande en 
nieuwe producten zodanig zijn ontworpen dat deze 
voldoen aan wettelijke eisen en klanteisen. Indien 
van toepassing, dient in deze procedure tevens 
rekening te worden gehouden met patenten. 

A 

Procedure is opgenomen in PRO 3.7 
Ontwerp en ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelingsactiviteiten 
geweest. 

4.3.2  

Productsamenstelling, productieprocessen, 
procesparameters en de naleving van de 
producteisen moeten vastliggen en zijn gewaarborgd 
door het uitvoeren van proefproducties en 
producttesten. 

A 

Procedure is opgenomen in PRO 3.7 
Ontwerp en ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelingsactiviteiten 
geweest. 

4.3.3  

Er dienen houdbaarheidsonderzoeken of adequate 
andere processen te worden uitgevoerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
productsamenstelling, de verpakking, de productie 
en de aangegeven omgevingsfactoren om de 
minimale houdbaarheid van het product vast stellen. 

N/A 

Voor verse AGF-producten worden geen 
houdbaarheidstesten gedaan. 

4.3.4  

Indien er sprake is van productontwikkeling van 
voedingsmiddelen, moet het bedrijf ervoor zorgen 
dat er organoleptische beoordelingen plaatsvinden 
en dat de bevindingen hiervan worden bekeken en in 
de praktijk worden gebracht. 

N/A 

Procedure is opgenomen in PRO 3.7 
Ontwerp en ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelings activiteiten 
geweest. 

4.3.5  

Er dient een proces te zijn om te waarborgen dat de 
etikettering van alle bestaande en nieuwe producten 
voldoet aan de actuele wetgeving van het land van 
bestemming en de klanteisen. 

N/A 

Procedure is opgenomen in PRO 3.7 
Ontwerp en ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelingsactiviteiten 
geweest. Indien er wijzigingen noodzakelijk 
zijn, worden de eisen van de klant 
besproken met de leveranciers. 
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4.3.6  

Er moeten aanbevelingen voor bereiding en/of 
gebruik van de producten zijn vastgelegd. Indien van 
toepassing hebben de aanbevelingen voor gebruik 
betrekking op klanttevredenheid en 
consumentenveiligheid. Waar nodig, zijn klanteisen 
hierin meegenomen. 

N/A 

Voor verse AGF-producten worden over het 
algemeen geen bereidingsadviezen voor 
bereiding of gebruik vastgelegd. 

4.3.7  

De voortgang en resultaten van 
productontwikkelingen moeten op gepaste wijze 
worden geregistreerd. 

N/A 

Procedure is opgenomen in PRO 3.7 
Ontwerp en ontwikkeling versie 1. Er zijn 
geen productontwikkelingsactiviteiten 
geweest. 

4.4 Inkoop 

4.4.1  

Het bedrijf dient de inkoopprocessen te beheersen 
opdat alle extern ingekochte materialen en diensten 
die van invloed zijn op de productveiligheid en 
kwaliteit, aan de gestelde eisen voldoen. 

A 

PRO 3.1. beoordeling van leveranciers d.d. 
10-05-2017 beschrijft de beoordeling van 
leveranciers. 

4.4.2  

Er dient een procedure te zijn voor de goedkeuring 
en beoordeling van leveranciers. 

A 

PRO 3.1. beoordeling van leveranciers. 
Leveranciersbeoordeling vindt plaats op 
basis van GFSI-certificaat, prijs, kwaliteit, 
leveringsbetrouwbaarheid, snelheid van 
leveren, service, traceerbaarheid, flexibiliteit, 
productgarantie (o.a. beschikbaarheid van 
analyses). 

4.4.3  

De procedure voor de goedkeuring en beoordeling 
van leveranciers omvat duidelijke 
beoordelingscriteria, zoals: audits, 
analysecertificaten, leveranciersbetrouwbaarheid, 
klachtenafhandeling en het vereiste prestatieniveau 
op basis van de risicoanalyse. Als voor de 
productcategorie een IFS-standaard bestaat (IFS 
Food, IFS HPC, IFS PACsecure), moet de door het 
bedrijf ingehuurde leverancier van het product (uit de 
categorie voedsel, HPC of verpakkingen) IFS-
gecertificeerd zijn, tenzij de klant uitdrukkelijk andere 
voorwaarden heeft geaccepteerd. 

A 

Gezien tijdens deze audit de IFS certificaten 
van 6 leveranciers en GLOBALGAP 
certificaten van 8 teeltbedrijven. 

4.4.4  
Het bedrijf dient te beschikken over (intern of extern) 
risicogebaseerd toezicht ter controle van de 
gebieden waar de producten zijn ingekocht. 

A 
 

4.4.5  

Leveranciers dienen regelmatig te worden 
beoordeeld om risico’s vast te stellen en te 
beheersen. Alle beoordelingen en alle maatregelen 
die worden genomen naar aanleiding van de 
beoordeling, dienen te worden geregistreerd. 

A 

Leveranciersbeoordeling wordt jaarlijks 
uitgevoerd. Laatste beoordeling is van 24-
04-2019 en omvat 25 leveranciers van 
product en een tiental dienstverleners. 

4.4.6  

De ingekochte producten moeten worden 
gecontroleerd om te zien of ze voldoen aan de 
bestaande specificaties en, op basis van 
risicogebaseerd toezicht, of de herkomst van de 
producten klopt. Het controleschema dient tenminste 
de volgende aandachtspunten te omvatten: de eisen 
die worden gesteld aan de betreffende producten en 
de leveranciersstatus (volgens diens beoordeling). 

A 

Bij de externe dienstverlener worden 
producten gekeurd door een keurmeester. 
Bij afwijkingen wordt een keuringsrapport 
opgemaakt. 

4.4.7  
* In geval van private label-producten moet de 
goedkeuring van leveranciers zijn gebaseerd op een 
systeem dat aan de eisen van de klant voldoet. 

N/A 
Er wordt niet met PL producten gehandeld. 
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4.5 Productverpakking 

4.5.1  

* Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat er voor alle 
verpakkingsmaterialen gedetailleerde specificaties 
bestaan die voldoen aan de actuele wetgeving van 
het land/de landen van bestemming van het product. 

A 

De producten zijn verpakt in de gangbare 
verpakkingen voor groenten en fruit 
(meermalig plastic EPS fust, dozen, houten 
krat, etc.). Het bedrijf koopt zelf geen 
verpakkingen in. Hendrix koopt alle 
producten bij vaste leveranciers en zijn dan 
al verpakt. Er vinden geen 
(her)verpakkingswerkzaamheden plaats. Op 
verzoek moet de leverancier aan kunnen 
tonen door middel van een "verklaring van 
overeenstemming" dat de gebruikte 
verpakkingen voldoen aan de 
voedselveiligheidseisen. Leveranciers zijn 
GFSI gecertificeerd (IFS, BRC, GlobalGAP). 

4.5.2  

Indien verpakkingsmateriaal een mogelijk gevaar 
vormt voor de productveiligheid, moeten leveranciers 
een verklaring van conformiteit afgeven waarin wordt 
bevestigd dat aan de wettelijke eisen is voldaan. In 
gevallen waarin geen specifieke wettelijke eisen van 
toepassing zijn, moeten bewijzen beschikbaar zijn 
om aan te tonen dat verpakkingsmateriaal geschikt is 
voor het beoogde gebruik. Dit geldt voor 
verpakkingen die een schadelijke invloed zouden 
kunnen hebben op grondstoffen/onderdelen, 
halffabrikaten en eindproducten. 

A 

Het bedrijf koopt zelf geen verpakkingen in. 
Het ingekochte product is al verpakt. Er 
vinden geen herverpakkingswerkzaamheden 
plaats. 

4.5.3  

Indien de klant eist dat de productverpakking wordt 
gewijzigd, of als een dergelijke wijziging noodzakelijk 
is op grond van wetgeving, moet het bedrijf 
waarborgen dat de leverancier toezicht houdt op de 
verpakking van het product en dat het product 
voldoet aan wettelijke eisen en/of klanteisen. Het 
gebruik van geschikte verpakking dient regelmatig te 
worden gecontroleerd en controles dienen door de 
leverancier te worden gedocumenteerd. Het bedrijf 
moet waarborgen dat deze controles plaatsvinden. 

A 

Producten worden verpakt ingekocht. Er 
wordt niet verpakt in opdracht van Hendrix 
Fruit and Vegetables. Indien de klant de 
verpakking wil wijzigen, wordt dit met de 
leverancier opgenomen. 

4.5.4  

Indien de klant verzoekt om wijziging van het 
productetiket of als dit op grond van wetgeving 
vereist is, moet het bedrijf waarborgen dat het etiket 
overeenkomstig wordt aangepast. De informatie op 
etiketten dient leesbaar en onuitwisbaar te zijn en 
dient te voldoen aan de overeengekomen 
klantspecificaties voor het product (bijvoorbeeld de 
houdbaarheidsdatum). Dit dient periodiek te worden 
gecontroleerd en controles moeten worden 
gedocumenteerd. 

A 

Producten worden verpakt en gelabeld 
ingekocht. Er wordt niet verpakt in opdracht 
van Hendrix Fruit and Vegetables. Indien de 
klant de verpakking wil wijzigen, wordt dit 
met de leverancier opgenomen. 

4.6 Traceerbaarheid (inclusief GMO’s en allergenen) 

4.6.1 KO 

* KO no 4: Er dient een traceerbaarheidssysteem 
aanwezig te zijn dat identificatie mogelijk maakt van 
producten. De etikettering van producten dient 
zodanig plaats te vinden dat volledige 
traceerbaarheid mogelijk is. Het 
traceerbaarheidssysteem, inclusief registraties, dient 
volledige traceerbaarheid vanaf de leverancier 
(gedefinieerd tot op partijomvang) tot aan de 
aflevering bij de klant te garanderen. 

A 

Procedure voor traceerbaarheid is 
opgenomen in PRO 3.5. Naspeurbarheid en 
identificatie versie 2 van 20-03-2013. Tijdens 
de audit is de traceerbaarheid getest van 
order 22041 (10x3,7 kg.  cocktail 
trostomaten) en order 22073 (120x3 kg. 
trostomaten) van 2 leveranciers; beide 
producten bleken volledig traceerbaar te zijn 
in zeer korte tijd via het inkoop/verkoop 
systeem.  Alle relevante documenten zoals 
ontvangstbevestiging, transportorders, 
CMR's en certificaten waren snel 
beschikbaar. 
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4.6.2  

Het traceerbaarheidssysteem dient periodiek te 
worden getest – minimaal eens per jaar en telkens 
wanneer het traceerbaarheidssysteem verandert. De 
test dient de traceerbaarheid in beide richtingen van 
de productstroom te verifieren (van geleverde 
producten tot grondstoffen en vice versa), inclusief 
controle van de hoeveelheden. De testresultaten 
dienen te worden gedocumenteerd. 

A 

Traceerbaarheid wordt jaarlijks getest door 
de directeur. De laatste test is uitgevoerd op 
14-05-2019. Het product was volledig 
traceerbaar, inclusief massabalans, binnen 
2,5 uur. 

4.6.3  

Wanneer de klant dit vereist, dient het bedrijf te 
waarborgen dat de leverancier contramonsters die 
representatief zijn voor de productiepartij, heeft 
opgeslagen en bewaard tot de uiterste 
houdbaarheidsdatum en indien nodig gedurende een 
bepaalde periode na deze datum.   Het bedrijf dient 
een lijst te krijgen en bewaren van alle 
productiepartijen die onder de handelaarsdiensten 
vallen. 

N/A 

Contramonsters voor verse AGF zijn niet 
gebruikelijk. 

4.7 Logistieke activiteiten 

4.7.1  

* Indien een bedrijf een externe dienstverlener 
inhuurt voor het transport en/of de opslag van 
producten, moeten alle relevante eisen ter garantie 
van de productveiligheid en kwaliteit duidelijk worden 
omschreven in het respectieve contract, anders zijn 
op de dienstverlener de eisen van IFS Logistics van 
toepassing. 

C 

Met externe logistieke dienstverleners zijn 
afspraken gemaakt. Gezien certificaat van 
de externe transporteur (IFS logistics, COID 
55197) en van het bedrijf dat de opslag 
verzorgd (IFS logistics, COID 41810). Er 
wordt sinds enkele maanden gebruik 
gemaakt van de diensten van een tweede 
transporteur. Deze is bezocht op 26-03-2019 
en zaken zoals HACCP, food defense en 
hygiëne zijn hierbij beoordeeld, 
bezoekverslag is aantoonbaar. NC: van de 
nieuwe transporteur is geen 
leveranciersverklaring aantoonbaar en/of 
een IFS Logistics certificaat - NC: no 
supplier's declaration can be demonstrated 
and / or an IFS Logistics certificate from the 
new transporter. 

4.7.2  

Als het bedrijf over een eigen opslaglocatie en/of 
transportdiensten beschikt en deze wil toevoegen 
aan de scope van de IFS-certificering, moeten deze 
processen worden gecertificeerd volgens IFS 
Logistics (gecombineerde audit met IFS Logistics-
controlelijst), tenzij de klant andere voorwaarden 
heeft geaccepteerd. 

N/A 

Opslag en transport wordt volledig aan 
derden uitbesteed. 

5  

5.1 Interne audits 

5.1.1 KO 

* KO no 5: Er dienen effectieve interne audits te 
worden verricht conform een overeengekomen 
auditprogramma. Dit dient ten minste alle eisen van 
de IFS-standaard te omvatten. De scope en de 
frequentie van de interne audits dient te zijn 
gebaseerd op een risicoanalyse. 

A 

Interne audits worden uitgevoerd door de 
externe adviseur. Er is een procedure 5.3 
Interne audit en de planning is 
gedocumenteerd in 8.2. Jaarlijks wordt de 
interne audit uitgevoerd. Gezien de 
rapportage van 07-05-2019. Er zijn geen 
kritieke processen; de interne audit is 
uitgevoerd op basis van de eisen van de IFS 
Broker standaard. 

5.1.2  

Er dienen minimaal eens per jaar interne audits van 
activiteiten die essentieel zijn voor de 
voedselveiligheid en de productspecificaties te 
worden uitgevoerd. 

A 

De resultaten van de interne audits zijn 
besproken met de directeur/eigenaar. Daar 
waar acties genomen moeten worden zijn 
deze vastgelegd: uitvoeren van het jaarlijkse 
management review en uitvoeren van de 
recall/traceerbaarheidstest. 

5.1.3  
De auditors dienen deskundig te zijn en 
onafhankelijk van de afdeling die wordt geaudit. A 

De extern adviseur heeft een ISO22000 lead 
auditor training gevolgd. (issue date 01-04-
2010). 



 

 

 

 

 

 

 
Versie 2 Auditnummer: IFS-Broker-IS 222045 Pagina 23 van 26 
 
Lead Auditor: P. Hanssen 
 

Dit rapport mag niet gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de toestemming van ISACert B.V., 
Obrechtstraat 28E, 8031 AZ Zwolle, Nederland, Tel: +31(0) 88 4722320; E-mail: info@isacert.com 

5.1.4  

De auditresultaten dienen te worden 
gecommuniceerd naar het hogere management en 
naar de voor de afdeling verantwoordelijke 
medewerkers. De noodzakelijke corrigerende acties 
en een planning voor de implementatie moeten 
worden vastgesteld, gedocumenteerd en 
gecommuniceerd naar alle relevante medewerkers. 

A 

 

5.1.5  

Er dient te worden gedocumenteerd hoe en wanneer 
de uit de interne audit resulterende corrigerende 
acties worden geverifieerd. Er moeten registraties 
van de verifiërende acties beschikbaar zijn. 

A 

De corrigerende acties n.a.v. de interne 
audit zijn geverifieerd tijdens het 
management review. 

5.2 Productanalyse 

5.2.1  

Er dienen productanalyse-/testprocedures te zijn om 
te waarborgen, dat wordt voldaan aan alle 
gespecificeerde producteisen, inclusief de wettelijke 
eisen en specificaties. Het bedrijf voert met dit doel 
zelf microbiologische, fysische en chemische 
analyses uit en/of besteedt deze analyses uit. 

A 

Analyses kunnen worden opgevraagd bij 
leveranciers en er worden jaarlijks volgens 
een plan monsters genomen van producten 
met een wat hoger risico. Tijdens de audit 
zijn de analyseresultaten van pepers  
beoordeeld (06-05-2019, 
GGN4059883843910).  Er zijn geen 
overschrijdingen geweest sinds de laatste 
audit. 

5.2.2 KO 

* KO no 6: Als de klant vraagt om speciale analyses, 
moeten deze in een analyseschema worden 
omschreven en volgens de gedefinieerde eisen 
worden uitgevoerd. De testresultaten moeten 
beschikbaar zijn op de bedrijfslocatie. 

A 

Er zijn geen klanten die om specifieke 
analyses vragen; er zijn geen aanvullende 
MRL-eisen van klanten. Indien klanten 
analyses vragen worden deze opgevraagd 
bij de leveranciers. Alle telers waarmee 
zaken gedaan worden GlobalGAP 
gecertificeerd. Dit is contractueel met alle 
leveranciers vastgelegd. Hieronder valt ook 
een residu-monitoringsprogramma. Dit is 
vastgelegd in 8.18 van 6-5-2016. 

5.2.3  

Analyses die relevant zijn voor de productveiligheid, 
dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd door 
laboratoria die over de juiste accreditaties en 
methodes (ISO 17025) beschikken. Indien een 
bedrijf de analyses zelf uitvoert of de analyses door 
een niet-geaccrediteerd laboratorium worden 
uitgevoerd, dienen deze resultaten op regelmatige 
basis te worden geverifieerd door een laboratorium 
dat is geaccrediteerd voor dergelijke 
programma’s/methodes (ISO 17025). 

A 

De eigen analyses worden uitgevoerd door 
laboratorium GAC: RvA L335, ISO 17025. 

5.2.4  

Op basis van een risicoanalyse moet een 
bemonsteringsprogramma worden geïmplementeerd 
voor de handelaarsdiensten en het productieproces 
van zijn leveranciers, met inbegrip van 
grondstoffen/onderdelen, halffabrikaten en 
verpakkingsmaterialen. De testresultaten moeten 
worden gedocumenteerd. 

A 

Op basis van risicobeoordeling en risicolijst 
van de NVWA (laatste beschikbare 
publicatie over periode juni 2016 t/m 
december 2017) is een monitoringsplan 
opgesteld voor bonen, pepers en broccoli. Er 
wordt jaarlijks 1 analyse uitgevoerd conform 
het analyseplan 2019-2022. 

5.2.5  

De resultaten van de analyse dienen regelmatig te 
worden geëvalueerd. In geval van onvoldoende 
resultaten dienen de juiste corrigerende maatregelen 
te worden genomen. De analyseresultaten moeten 
regelmatig worden beoordeeld om trends te kunnen 
identificeren. Bij afwijkende trends dienen 
corrigerende maatregelen te worden genomen. 

A 

 

5.2.6  

Op basis van interne of externe informatie over 
productrisico’s die een impact op de 
productveiligheid en/of kwaliteit kunnen hebben 
(waaronder manipulatie en fraude), dient het bedrijf 
zijn beheersplan aan te passen en/of geëigende 
maatregelen te nemen om de impact op gereed 
product te beheersen. 

A 

Uit de verificatie blijkt dat er geen nieuwe 
risico's zijn. Het monsternameplan wordt 
jaarlijks geactualiseerd op basis van de 
risicolijst van de NVWA. 
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5.3 Productblokkering en productvrijgave 

5.3.1  

Als onderdeel van de incidentenbeheerprocedure 
van het bedrijf (crisismanagementsysteem), dient het 
bedrijf te waarborgen dat de leverancier werkt met 
een systeem waarmee afwijkende producten worden 
herkend en beheerd en dat er sprake is van solide 
blokkeringsprocedures voor het geval afwijkende 
producten worden geconstateerd. Het bedrijf dient te 
waarborgen dat producten en materialen die aan de 
klant worden geleverd, te allen tijde voldoen aan de 
producteisen. 

A 

Blokkade is opgenomen in procedure 5.1 
Afwijkende producten versie 1. Dit wordt 
uitgevoerd indien noodzakelijk door de 
directeur bij de opslaglocatie (IFS Logistics 
gecertificeerd). Afgelopen jaar zijn er geen 
blokkades geweest. In de quarantaine 
procedure is aangegeven dat er geen opslag 
van afgekeurde producten is; in principe 
gaan niet-conforme producten retour 
leverancier. Bij blokkade wordt formulier 8.4 
calamiteiten ingevuld. 

5.4 Afhandeling van klachten van autoriteiten en klanten 

5.4.1  

* Er dient een systeem voor de afhandeling van 
productklachten te zijn. 

A 

Procedure voor klachten is omschreven in 
PRO 5.4. versie 1. Registratie van klachten 
vindt plaats op RF 8.7 versie 1 
(omschrijving, oorzaak, acties en bijlagen, 
klacht afgehandeld ja/nee). In de afgelopen 
periode zijn er geen 
voedselveiligheidsklachten geweest en geen 
klachten van de overheid. 

5.4.2  

Alle klachten dienen te worden beoordeeld door 
competente medewerkers. Waar dat is 
gerechtvaardigd, dient per omgaande gepaste actie 
te worden ondernomen. 

A 

Klachten worden afgehandeld door de 
directeur/eigenaar. 

5.4.3  

Klachten worden geanalyseerd met het oog op 
eventueel te nemen preventieve maatregelen om 
herhaling van de nonconformiteit te voorkomen. 

A 

Klachten worden besproken in het jaarlijkse 
management review en is tevens 
opgenomen in de doelstellingen. Afgelopen 
jaar zijn er geen klachten geweest. 

5.4.4  

De resultaten van de klachtenanalyses worden 
beschikbaar gesteld aan de relevante 
verantwoordelijke medewerkers en het hogere 
management. 

A 

 

5.5 Beheer van incidenten, producten terugroepen (m.u.v. het product bij de consument) en 
producten uit de markt nemen (t/m consument) 

5.5.1  

Er dient een gedocumenteerde procedure te zijn 
voor het beheer van incidenten en potentiële 
crisissituaties die gevolgen kunnen hebben voor de 
productveiligheid, de wetsnaleving en de kwaliteit. 
Deze procedure dient te worden geïmplementeerd 
en bijgehouden. Dit omvat minimaal: de benoeming 
en training van een crisisteam, een lijst met 
contactpersonen die moeten worden gewaarschuwd, 
bronnen voor juridisch advies (indien nodig), 
bereikbaarheid van contactpersonen, klantinformatie 
en een communicatieplan dat informatie richting 
consumenten bevat. 

A 

Procedure is aanwezig, PRO 3.6. 
Beheersing van calamiteiten en recall, versie 
8 van 22-08-2018. De directeur/eigenaar is 
direct contactpersoon. 

5.5.2 KO 

* KO no 7: Er moet een effectieve procedure zijn 
voor het terughalen van producten en product recall. 
Met deze procedure wordt gegarandeerd dat de 
betrokken klanten zo snel mogelijk worden 
geïnformeerd. Deze procedure dient een duidelijke 
omschrijving van de toegekende 
verantwoordelijkheden te bevatten. 

A 

Procedure is aanwezig, PRO 3.6. 
Beheersing van calamiteiten en recall, versie 
8 van 22-08-2018. De directeur/eigenaar is 
direct contactpersoon.  Er zijn sinds de 
vorige audit geen recalls geweest. 

5.5.3  

Er dienen actuele contactgegevens voor 
noodgevallen beschikbaar te zijn (zoals namen en 
telefoonnummers van leveranciers, klanten en 
bevoegde autoriteiten). Er dient in het bedrijf 
permanent een persoon beschikbaar te zijn die 
bevoegd is om het proces voor incidentenbeheer in 
gang te zetten. 

A 

Contactgegevens van leveranciers en 
klanten zijn in het digitale 
inkoop/verkoopsysteem Invervo aanwezig. 
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5.5.4  

De haalbaarheid, effectiviteit en tijdige uitvoering van 
de procedure voor het terugroepen van producten 
moeten regelmatig intern worden getest. De test 
wordt op dusdanige wijze uitgevoerd dat kan worden 
beoordeeld of de procedure effectief wordt 
geïmplementeerd en functioneert. 

A 

De procedure wordt jaarlijks getest, de 
laatste test is uitgevoerd op 14-05-2019. 
Tijdens de test is de traceerbaarheid getest 
inclusief de communicatie met de klant(en), 
de nationale autoriteit NVWA en de 
certificerende instelling. 

5.6 Beheer van non-conformiteiten en afwijkende producten 

5.6.1  

Er dient een procedure te zijn voor het beheer van 
alle afwijkende producten. 

A 

Procedure is omschreven in procedure 5.1 
Afwijkende producten versie 1. De 
directeur/ondernemer is 
eindverantwoordelijk voor afwijkende 
producten. 

5.6.2  

Deze procedure omvat minimaal: – quarantaine- en 
blokkeringsprocedures; – gevarenanalyse en 
beoordeling van de daaruit afgeleide risico’s; – 
identificatie (bijvoorbeeld etiket); – beslissing over 
het verdere gebruik (bijvoorbeeld vrijgave, 
herbewerking/nabehandeling, blokkering, 
quarantaine, afkeur/afval); – informatie over de 
procesketen; – duidelijk omschreven bevoegdheden 
van medewerkers. 

A 

 

5.6.3  
De procedureregels voor het management van 
afwijkende producten dienen door alle relevante 
werknemers te worden begrepen. 

A 
 

5.6.4  

Bij non-conformiteiten dienen onmiddellijk 
corrigerende maatregelen te worden genomen op de 
verantwoordelijke productielocatie om te waarborgen 
dat aan de producteisen wordt voldaan. 

A 

 

5.6.5  

Verpakte eindproducten of verpakkingsmaterialen 
die niet aan de specificaties van een label voldoen, 
mogen niet onder het betreffende label op de markt 
gebracht worden. Uitzonderingen dienen schriftelijk 
met de contractpartners te worden overeengekomen. 

A 

 

5.7 Corrigerende acties 

5.7.1  

Er moet een procedure aanwezig zijn voor de 
registratie en analyse van afwijkingen. Deze 
procedure is gericht op preventieve en/of 
corrigerende acties om herhaling te voorkomen. A 

Dit is opgenomen in procedure 5.2 
Corrigerende en preventieve maatregelen, 
versie 1 van 01-05-2011 en 
verbeterformulier 8.10 versie 1 (afwijking, 
oorzaak, corrigerende en preventieve 
maatregelen, herbeoordeling genomen 
maatregel). 

5.7.2 KO 

* KO n° 8: Corrigerende acties dienen duidelijk te 
worden geformuleerd, gedocumenteerd en zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd om verdere non-
conformiteiten te voorkomen. Voor elke corrigerende 
actie worden duidelijk de verantwoordelijkheden en 
het tijdpad vastgesteld. De documentatie moet op 
een veilige plek worden gearchiveerd en dient 
eenvoudig toegankelijk te zijn. 

A 

Procedure voor het nemen van corrigerende 
acties is omschreven in PRO 5.2. Er zijn de 
afgelopen periode geen corrigerende 
maatregelen nodig geweest. Er zijn 2 acties 
uitgevoerd n.a.v. de interne audit: 
recalltest/traceerbaarheidstest uitvoeren en 
management review uitvoeren. 

5.7.3  
De uitvoering van de geïmplementeerde 
corrigerende acties moet worden vastgelegd en de 
effectiviteit worden gecontroleerd. 

A 
Verificatie van de corrigerende acties vindt 
plaats door de directeur/eigenaar tijdens het 
management review. 
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6  

6 Food/product defense-analyse 

6.1  

Het bedrijf dient te waarborgen dat de 
verantwoordelijkheden van de leverancier voor 
product defense duidelijk zijn gedefinieerd. 

A 

Food defense verantwoordelijkheden van 
leveranciers zijn een onderdeel van de 
GlobalGAP en BRC/IFS standaarden van de 
leveranciers. Tevens gezien 
bezoekverslagen van 15 januari, 26 maart 
en 30 april 2019 van 3 logistieke 
dienstverleners en 1 belangrijke leverancier. 

6.2  

Het bedrijf dient te waarborgen dat leveranciers een 
product defense-gevarenanalyse en een analyse van 
de daaruit afgeleide risico’s hebben uitgevoerd en 
gedocumenteerd. Op basis van deze analyse en op 
basis van de wettelijke vereisten dienen aspecten te 
worden geïdentificeerd die essentieel zijn voor de 
veiligheid. 

A 

 

 




