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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Risico’s & hygiëne

FSSC 22000, het certificatieschema voor 
ISO 22000 en PAS 220 (basisvoorwaarden 
voor voedingsmidddelenproductie), is 
ongeveer anderhalf jaar geleden gelan-
ceerd. Daarmee werd de wens van levens-
middelenproducenten vervuld om ISO 
22000 te gebruiken als basis voor hun 
voedselveiligheid managementsysteem 
en voor certificatie. Belangrijk daarbij 
was dat ISO 22000 door het Global Food 
Safety Initiative (GFSI) werd erkend.
Om deze erkenning te verkrijgen, moest 
ISO 22000 aangevuld worden met speci-
fieke eisen voor Pre Requisite Program-
mes (GMP eisen) en moest er een certi-

ficatieschema met daarin eisen voor de 
certificatie-audits worden ontwikkeld. De 
Nederlandse Stichting Certificatie Voed-
selveiligheid, eigenaar van het ‘Dutch 
HACCP’ schema, heeft dit schema op 
verzoek van de European Food and Drink 
Association (CIAA) ontwikkeld onder 
de naam FSSC 22000. Het Nederlandse 
HACCP-schema heeft hiervoor model 
gestaan.

Erkenningen
FSSC 22000 is een jaar geleden erkend 
door het GFSI. Ook hebben de Europese 
accreditatieraden (EA) en de accredi-

tatieraden in Azië (JAS-ANZ), Amerika 
(ANAB) en Canada (Standards Council of 
Canada) het schema erkend. Er zijn nu 
33 certificatie-instellingen goedgekeurd 
door FSSC.

Verschillen
Het blijkt dat er veel belangstelling is 
voor FSSC 22000 bij levensmiddelenpro-
ducenten. Redenen zijn de verschillen 
met andere certificatieschema’s. Zo is de 
eigenaar van FSSC 22000 een non profit 
foundation waarin alle stakeholders zijn 
vertegenwoordigd. Verder is het schema 
gebaseerd op onafhankelijke internatio-
nale ISO-standaarden en zijn de eisen 
voor het HACCP-systeem stringent. 
En niet onbelangrijk: net als de Dutch 
HACCP optie A gaat het om een manage-
mentsysteem certificatie (tegen ISO 
17021) in plaats van een proces/product-
certificatie (tegen ISO guide 65) zoals 
gebeurt bij schema’s als BRC en IFS.
In de praktijk uit zich dit in de tijdbe-
steding en de wijze van auditten. FSSC-
audits beslaan meer auditdagen en zijn 
geen checklist-audits. Vooral de eerste 
certificatie-audit duurt daardoor bijna 
twee keer zo lang en heeft veel diepgang 
in de beoordeling van de Hazard Analy-
sis. Daar is bij IFS en BRC gewoon onvol-
doende tijd voor. Ook de driejaarlijkse 
hercertificatie-audits duren langer.

Aantal certificaten
Volgens de website van FSSC (www.
fssc22000.com) blijken inmiddels 134 
bedrijven het FSSC 22000 certificaat te 
hebben behaald. Daarvan bevinden 15 
bedrijven zich in Nederland of België. De 
lijst vermeldt veel internationale organi-
saties als Kraft, Metro, Cargill en Wrigley 
maar ook middelgrote en kleine organi-
saties, afkomstig uit alle werelddelen. 

Wereldwijd zijn al ruim 130 bedrijven gecertificeerd voor FSSC 22000. Cargill en Kraft zijn 

sterk vertegenwoordigd. Nederland en België tellen 15 certificaten. De verwachting is dat deze 

aantallen snel zullen stijgen wanneer per 1 januari 2011 de eerste certificatie-instellingen zijn 

geaccrediteerd. 

Wanneer volgend jaar de eerste CI’s zijn geaccrediteerd, zal het aantal FSSC 22000 certificaten snel toe-
nemen.

Bedrijven omarmen  
FSSC 22000 
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De verwachting is dat dit aantal groeit als 
de eerste certificatie-instellingen per 1 
januari 2011 zijn geaccrediteerd.

Dutch HACCP
Het Nederlandse HACCP certificatiesche-
ma blijft vooralsnog bestaan. Zolang er 
in de markt voldoende behoefte blijft om 
dit schema te gebruiken zal de Stichting 
Certificatie Voedselveiligheid zorgdra-
gen dat certificatie mogelijk blijft. Het 
schema is vrij stabiel en kende vorig jaar 
zelfs een lichte stijging (van 1.684 eind 
2008 naar 1.733 certificaten eind 2009). 
Optie A (managementsysteem) is met 
ruim 1.300 certificaten groter dan optie B 
(product/proces; ruim 400).

GFSI-acceptatie
Het GFSI is al tien jaar bezig om super-
markten over te halen om alle GFSI 

erkende certificaten (zie tabel 1) te 
accepteren. En hoewel blijkt dat dit in 
toenemende mate het geval is, zijn er 
nog steeds supermarkten die voorkeur 
hebben voor één van de erkende certifi-
caten. Toch is wederzijdse acceptatie de 
weg om overlap tussen standaarden en 
audits te voorkomen, daarmee kosten te 
besparen en fabrikanten meer keuzevrij-
heid te geven.

ISO-ontwikkelingen
ISO (International Standardisation 
Organisation) heeft sinds ruim een jaar 
de permanente werkgroep ISO TC34/
SC17 voor voedselveiligheid gerelateerde 
standaarden (zie tabel 2) benoemd. Eén 
van de belangrijkste activiteiten van deze 
ISO-werkgroep is de publicatie van TS 
ISO 22002/1: Prerequisite programmes 
on food manufacturing - Part I: Food 
Manufacturing. De inhoud van deze tech-
nische specificatie is vrijwel identiek aan 
de PAS 220 en zal deze hoogstwaarschijn-
lijk opvolgen. 
Het blijkt dat er ook bij andere secto-
ren in de voedingsmiddelenketen veel 
belangstelling is voor de ontwikkeling 
van technische specificatie voor PRP’s. Er 
zijn al aanvragen bij ISO ingediend voor 
de ontwikkeling van technische specifi-
caties voor de restaurant/cateringsector 
en voor de primaire sector. De ISO-
werkgroep heeft dan ook besloten dat er 
technische specificaties voor alle secto-
ren ontwikkeld worden. Hierbij volgt men 
de categorie-indeling zoals beschreven in 
ISO 22003. Dit is de standaard waarin de 
eisen voor ISO 22000 audits staan waar-
onder de kwalificatie-eisen voor auditors, 
de inhoud van het auditproces, de eisen 
aan de rapportage en ook is daarin een 
berekeningsmodel voor het aantal audit-
dagen opgenomen.

Overheidstoezicht
Overheden houden bij het uitoefenen 
van toezicht steeds vaker rekening met 
behaalde certificaten. De Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit heeft op 
www.vwa.nl een aantal certificatie-
schema’s benoemd en aangegeven dat 
bedrijven met dergelijke certificaten in 
aanmerking komen voor minder toe-
zicht. Ook in andere landen als Enge-
land, Frankrijk en USA tonen overheden 
belangstelling voor dit model, al verkeert 
deze nog in een pril stadium.
Zowel het GFSI als de ISO-ontwikkelingen 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
bij het geharmoniseerd invoeren. De 

oplossing hiervoor is het accepteren van 
de basiseisen voor voedselveiligheid door 
de verschillende stakeholders (super-
markten, producenten en overheden).
ISO 22000 kan deze basis vormen, aan-
gevuld met de sector specifieke eisen uit 
de ISO 22002 standaarden. In dat geval 
kunnen de basiseisen eenmalig worden 
beoordeeld en gecertificeerd en hoeven 
alleen nog de klantspecifieke eisen aan-
vullend worden beoordeeld.

Integriteit certificaten
Naast het belang van een goede stan-
daard blijft de kwaliteit van de auditor 
en het certificatieproces de belangrijkste 
factor om de integriteit van de afgegeven 
certificaten te waarborgen. De accredita-
tie (beoordeling van certificatie-instellin-
gen door accreditatie-instellingen zoals 
in Nederland de Raad voor Accreditatie) 
is een middel hiervoor, maar de eigena-

ren van certificatieschema’s zijn zelf ook 
druk doende om eigen integriteitpro-
gramma’s op te zetten; het GFSI zal dit 
eisen in haar nieuwe Guidance document 
waartegen certificatieschema’s worden 
erkend.
De eisen van certificatieschema’s gaan 
verder dan de algemene eisen voor 
accreditatie. Voorbeelden zijn eisen ten 
aanzien van de kwalificatie van auditors, 
de inhoud van de auditrapporten, de 
minimale tijdbesteding voor de audit en 
het beoordelen van de rapportages en 
de uitvoering van de audits. Want ook al 
is het certificatieschema van de hoogste 
kwaliteit, de belangrijkste factoren voor 
de uitvoering van een goede audit zijn de 
sectorkennis en ervaring van de auditor 
en het zorgdragen dat de auditor vol-
doende tijd heeft voor de audit.

Tabel 1. Door GFSI erkende certificatieschema’s 
met hun scope.

Scheme Scope

FSSC 22000 Food manufacturing

Dutch HACCP (B) Food manufacturing

IFS Food manufacturing

SQF 2000 level 2 Food manufacturing

BRC Food manufacturing

Synergy 22000 Food manufacturing

Global Red Meat standard Red meat manufacturing

GAA Seafood processing Seafood manufacturing

Global GAP Agriculture

SQS 1000 Agriculture

Primus GFS Agriculture and Food manu-

facturing

Canada GAP Agriculture

Tabel 2. Overzicht van de ISO 22000 standaar-
den.

Norm Omschrijving

ISO 22000 Eisen voor Voedselveiligheid manage-

mentsystemen

ISO 22002/1 Eisen voor PRP’s voor productie van 

levensmiddelen en ingrediënten

ISO 22003 Eisen voor ISO 22000 audits

ISO 22004 Guideline voor het gebruik van ISO 

22000

ISO 22005 Eisen voor traceability-systemen

In ontwikkeling

ISO 22002/x Eisen voor PRP’s voor de primaire sector

ISO 22002/y Eisen voor PRP’s voor restaurants en 

catering

‘Ook in Engeland, Frankrijk 
en USA tonen overheden 
belangstelling voor dit model’
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