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Wij als managementteam van Bredabest B.V. voeren het hieronder beschreven beleid met betrekking tot 
(voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, ethiek en milieu. 
 
Bredabest B.V. levert kwaliteitsproducten. Met name het in acht nemen van hygiëne en het gebruik van 
hoogwaardige grondstoffen en ingrediënten, als ook moderne productiemethoden dragen in belangrijke mate bij 
aan het imago van het bedrijf. Kwaliteit is ‘het altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant’. Het 
kwaliteitszorgsysteem is een continue programma van kwaliteitsverbeteringen. Door het voorkomen van fouten 
en door voortdurende, op verbetering gerichte, acties wordt continue verbetering bereikt. Tevens wordt getracht 
te allen tijde producten te leveren, die voldoen aan de specificaties die vooraf met de klant zijn overeengekomen 
 
1 Voedselveiligheid en kwaliteit en Veiligheid 
Bredabest B.V. vindt het zeer belangrijk om veilige voedingsmiddelen te produceren voor haar afnemers, hiertoe 
heeft zij een voedselveiligheidssysteem dat bestaat uit HACCP (Hazard Analysis voor grondstoffen en 
processen), TACCP (Threat Analysis voor Food/Feed Defense) & VACCP (Vulnerability Assessment voor 
Food/Feed Fraud. Het voedselveiligheids-systeem voldoet aan de eisen van IFS Food, GMP+ en SKAL. Om de 
voedselveiligheid te garanderen worden grondstoffen gekocht waarvan zij overtuigd is dat deze veilig en 
authentiek zijn, en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Vertrouwen en transparantie zijn een 
uitgangspunt bij het selecteren van een leverancier. Het beleid past in het in de HACCP norm beschreven 'boer 
tot bord' concept en betreft veilig voedsel en het welzijn en de gezondheid van dieren en planten. Het voedsel 
zowel, humane als dierlijke stroom, is traceerbaar ook als het van het ene naar het andere EU-land gaat, zodat 
de handel niet belemmerd wordt en een ruime keuze aan voedingsmiddelen voorhanden is. Dit alles wordt 
uitgevoerd om de voedselveiligheid in de gehele keten van het voortbrengingsproces te borgen. 
. 
Vakbekwaamheid en productkennis zal, waar nodig, door interne begeleiding / training of externe vakopleiding 
worden onderbouwd. Dit geldt zeker voor nieuwe medewerkers en uitzendkrachten.  
Ook wordt door de leiding continu aandacht besteed aan kwaliteitsbewustwording van medewerkers. 
Kwaliteitsbewust en goed opgeleid personeel levert een bijdrage aan een proces van continue 
kwaliteitsverbetering, waarbij iedere medewerker aanspreekbaar is op de verantwoordelijkheid van zijn taak. 
Iedere werknemer signaleert en meldt ook alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. 
 
2 ARBO 
Naast de naleving en invulling van de wettelijke voorschriften en de brancherichtlijnen en specifieke eisen van 
afnemers, streeft Bredabest B.V. naar optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. Dit gebeurd o.a. via een 
actuele RI&E, welke is getoetst door een externe hogere veiligheidskundige. Naast het optimaliseren van de 
arbeidsomstandigheden, werkt iedere medewerker binnen zijn / haar verantwoordelijkheidsgebied volgens de 
algemene (veiligheids-)voorschriften, procedures en werkinstructies om zodoende gezamenlijk te zorgen voor een 
zo veilige mogelijke en verantwoorde omgeving.  
 
3 (Voedsel)veiligheidscultuur 
 
Om de (voedsel)veiligheidscultuur binnen het bedrijf te monitoren en te verbeteren is een beleid opgesteld. De 
belangrijkste maatregelen binnen dit beleid zijn. 

• Jaarlijks worden er trainingen gegeven op het gebied van veiligheid. 

• Jaarlijks worden er trainingen gegeven op het gebied van voedselveiligheid. 

• Wij vragen mensen om (bijna) ongelukken en andere incidenten niet alleen te melden bij hun 
leidinggevende maar ook te voorzien in een actieve registratie. 

• (bijna) Ongelukken en andere incidenten wordt ook als KPI beoordeeld binnen het managementteam. 
Trainingen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. 

• De (voedsel)veiligheidscultuur is opgenomen in de nieuwe format van de personeelsgesprekken. 

• Per periode worde een aantal punten gedefinieerd waar we extra aandacht aan gaan besteden. 
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4 Beleid op het gebied van Milieu en Duurzaamheid 
Bredabest B.V. is zich bewust van haar verantwoordingen op het gebied van milieu en energiebesparing. 
Afvalscheiding en beperkt energieverbruik zijn aandachtspunten die in het beleid worden meegenomen. In 
samenwerking met leveranciers en klanten wordt gestreefd naar minimalisatie van hoeveelheden, soort 
verpakkingen en milieubelasting. 
 
Via de Milieubarometer is de milieubelasting vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal stappen gezet 
om de milieubelasting te verminderen: 

- Containers worden per barge vervoerd naar Gorinchem en hiervandaan per truck naar de juiste locatie 
gebracht. Voorheen werd iedere container per truck vanuit de haven in Rotterdam vervoerd. 

- Op beide locaties zijn luchtwassers geïnstalleerd. De grondnoten worden geroosterd en vervolgens 
gekoeld met gefilterde buitenlucht. Na het koelproces is de lucht vervuild met vetdeeltjes welke sterk 
ruiken naar geroosterde grondnoten. De luchtwassers ‘wassen’ met een mengsel van water en natronloog 
de vetdeeltjes uit de lucht. Hierdoor slaat het vet neer en wordt schone lucht uitgestoten. 

 
Verder wordt gekeken naar het energieverbruik voor beide productielocaties. Door het gebruik van zonnepanelen 
op beide locaties is het opwekken van energie efficiënt ingericht, waardoor er minder energie ingekocht hoeft te 
worden. De energie die nog wel ingekocht wordt is uitsluitend groene windenergie met een aantoonbare 
Nederlandse oorsprong.  
 
5 Beleid op het gebied van Ethiek en Verantwoord ondernemen 
Bredabest B.V. streeft ernaar om verantwoord te handelen in alle commerciële en zakelijke activiteiten. Zij erkennen 
dat de activiteiten een bredere invloed op de samenleving hebben en als onderdeel van de algemene 
bedrijfswaarden wordt het volgende beleid gevoerd: 
 

- Er worden geen grote geschenken (> €100) aangenomen. Kleine geschenken worden onder het 
personeel verdeeld. 

- Nieuwe prijsafspraken, boven de €100.000, met leveranciers en klanten worden altijd geaccordeerd 
door de directie. Daaronder wordt gewerkt met 4  ogen principe. 

- Er is relevante primaire en secundaire functiescheiding op het gebied van betalingen en 
voorraadbeheer. 

- Er vind een jaarlijkse verificatie plaats op financiële gegevens door een externe partij. 
- Communicatie met leveranciers en klanten vindt bij voorkeur plaats via het goed beveiligde 

bedrijfsaccount. Definitieve afspraken worden vastgelegd in het CMR. 
- Binnen Bredabest is een beleid t.a.v. ongewenst gedrag opgenomen in het bedrijf regelement en er is 

een vertrouwens persoon. 
- Bredabest is Sedex gecertificeerd. De keten (leveranciers) worden hierin steeds belangrijker. Bredabest 

doet een ‘best effort’ om dit verder in de keten onder de aandacht te brengen. 
 

Sedex is gebasseerd op de volgende normen: 
1. ILO Conventions 
2. ETI Base Code 
3. SA8000 
4. ISO14001 

 
Met het oog op de naleving van de bovenstaande principes worden de leveranciers gemotiveerd en aangemoedigd 
om te voldoen aan de principes van Sedex (https://www.sedex.com/). Bredabest B.V. zet zich in om samen met de 
leveranciers het systeem te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren. Dit wordt, via een enquête met sociale 
en ethische aspecten, met de grondstofleveranciers gecommuniceerd. Tevens worden de klanten geïnformeerd 
over het beleid. 
 
 
 

https://www.sedex.com/
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6 Beleid op het gebied van sabotage en (bio-)terrorisme 
Het management houdt te allen tijde rekening met sabotage en (bio-)terrorisme. Het kwaliteitssysteem draagt bij 
om bestrijding van sabotage en (bio-)terrorisme te inventariseren, analyseren, documenteren, te voorkomen en via 
audits te verifiëren. Indien wetgeving registraties of inspecties vereist moet bewijsmateriaal worden aangeleverd. 
 
7 GMO 
Bredabest B.V. koopt uitsluitend producten in die niet genetisch gemodificeerd zijn.  
 
8 Allergenen 
De directie vindt het belangrijk dat haar producten voor zoveel mogelijk consumenten geschikt is. Bredabest B.V. 
houdt daarom ook rekening in het voortbrengingsproces van haar producten met de mogelijkheden van 
onverwachte allergenen. Hiertoe heeft zij een risico inventarisatie opgesteld en de nodige maatregelen genomen. 
Verder zorgt zij ervoor dat de informatie over het al dan niet aanwezig zijn van mogelijke allergenen beschikbaar 
is via productspecificaties en etikettering. Op die wijze kunnen alle consumenten zich voorzien van de nodige 
informatie.  
 
Producten die andere allergenen bevatten dan pinda’s worden alleen geproduceerd in Raamsdonksveer. 
 
9 Wetgeving en wetenschappelijk ontwikkelingen 
Binnen Bredabest wordt men op de volgende manieren op de hoogte gehouden van de nieuwe wetgeving en 
wetenschappelijke ontwikkelingen. 

- Précon informeert per kwartaal, tijdens bezoeken op locatie, over nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van (Europese) wetgeving van kwaliteit en voedselveiligheid. 

- Lidmaatschap Riskplaza. 
- Lidmaatschap NZV (Noten en Zuidvruchten Vereniging) 
- Lidmaatschap ESA (European  Snack Assocation) 
- American Peanut Councel. 

 
10 Realiseren van beleid 
De directeur stelt de personele en financiële middelen en voorzieningen beschikbaar aan het kwaliteitsteam 
welke nodig zijn voor de totstandkoming, de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitssysteem en het 
voldoen aan de productveiligheid, -wettigheid, -kwaliteit zoals vastgelegd in de specificaties.  
De verantwoordelijkheid voor de opzet en navolging van het kwaliteitssysteem ligt bij het kwaliteitsteam. Het 
kwaliteitsteam valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling QESH. De QESH manager is lid van het 
managementteam.  
 
Bredabest B.V. werkt samen met externe adviseurs ter ondersteuning bij het bereiken van het hierboven vermelde 
beleid. De verantwoording voor het dagelijkse management van voedselveiligheid ligt bij het managementteam van 
Bredabest B.V. 
 
Wij zijn ervan overtuigd, dat een ieder zich door naleving van bovenstaand beleid wil en kan inspannen om een 
veilig kwaliteitsproduct te leveren dat voldoet aan de eisen en verwachtingen van de klant.  
Daar waar corrigerende acties, verificatieprocedures of afnemers aangeven dat operationele verbeteringen 
noodzakelijk zijn, onderzoekt Bredabest B.V. deze aspecten en evalueert en stelt adequate middelen en 
voorzieningen beschikbaar om de voedselveiligheid te waarborgen. 
 
Datum: 16-06-2022 
 
Pieter Stienen 
Managing Director  


