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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Standaarden

FSSC 22000 is een certificatieschema 
voor voedselveiligheidssystemen dat 
gebaseerd is op de standaard ISO 22000 
en specifieke basisvoorwaardenprogram-
ma’s in de vorm van ‘publicly available 
specifications’ (PAS). ISO 22000 inte-
greert de structuur en aanpak van ISO 
9001:2000 (kwaliteitsmanagementsys-
teem) en HACCP gebaseerd op de Codex 
Alimentarius beginselen. Een PAS richt 
zich met name op uitvoeringsaspecten 
op de werkvloer. Deze worden zo speci-
fiek mogelijk vastgesteld. PAS 220 is voor 
de productie van voedingsmiddelen, PAS 
221 voor de retail, PAS 222 voor de dier-
voedersector en meest recent de PAS 223 
voor de verpakkingsindustrie. Van deze 
vier is PAS 220 verwerkt in FSSC 22000 en 
is sinds oktober de FSSC 22000 scope uit-
gebreid door opname van de PAS 223.

Combinaties
Organisaties die al ISO 22000 zijn gecer-
tificeerd, kunnen gemakkelijk een FSSC 
22000 certificaat behalen door te voldoen 
aan de specifieke basisvoorwaarden en 
daarnaast aan aanvullende FSSC 22000 
eisen. 
Voorbeelden van dergelijke aanvullende 
eisen zijn specificaties voor services en de 
supervisie van het personeel.
Een bedrijf kan door FSSC 22000 aan te 
vullen met ISO 9001 ook een integraal 
‘risk based management system’ opzet-
ten en dat laten certificeren.

Missie
FSSC heeft als missie om het wereldwijd 
leidende, onafhankelijke, non-profit 
voedselveiligheidsschema voor de hele 
voedselketen te zijn dat is gebaseerd op 
ISO en door GFSI wordt geaccepteerd. 
Daarmee wordt de wens van internatio-
naal opererende levensmiddelenprodu-
centen vervuld om ISO 22000 te gebrui-
ken als basis voor hun voedselveiligheid-
managementsysteem en voor certificatie. 
Zij zien FSSC 22000 daarbij als een kans 

om te komen tot internationale harmoni-
satie in de wildgroei van voedselveilig-
heidsstandaarden. 

Erkend
Sinds februari 2010 is het schema erkend 
door het bestuur van het Global Food 
Safety Initiative (GFSI). Ook hebben de 
Europese accreditatieraden (EA) en de 
accreditatieraden in onder andere Azië 
(JAS-ANZ), Amerika (ANAB) en Canada 
(Standards Council of Canada) het sche-
ma erkend. 
Vanaf januari 2011 is certificatie onder 
accreditatie mogelijk.De Stichting Certi-
ficatie Voedselveiligheid sluit als eige-
naar van het FSSC 22000 certificatiesche-
ma de overeenkomsten met certificatie-
instellingen en faciliteert de Board of 
Stakeholders. Deze laatste beheert het 
FSSC 22000 certificatieschema, ontwik-
kelt dit verder en bewaakt de kwaliteit 
van de audits.
De Board met daarin alle belanghebben-
de partijen is dus inhoudelijk verant-
woordelijk voor FSSC 22000.

Schema
Het FSSC 22000 certificatieschema 
bestaat uit vier delen, te weten:
Deel 1: Eisen aan het voedselveiligheid-
managementsysteem; dit deel is bedoeld 
voor bedrijven die gecertificeerd willen 
worden. Deel 2: Eisen aan de certificeren-
de instellingen; in dit deel wordt aan-
dacht besteed aan zaken als de compe-
tenties van een auditor, de duur van de 
audit en samenstelling van het auditrap-
port. Deel 3: Eisen aan de accrediterende 
instellingen; alle accreditatie-instellin-
gen die lid zijn van het Internationale 
Accreditatie Forum (IAF) en daartoe een 
overeenkomst hebben ondertekend, 
mogen certificatie-instellingen accredite-
ren. Deel 4: Eisen aan de Board of Stake-
holders; de samenstelling, taken en ver-
antwoordelijkheden van de Board en het 
besluitvormingsproces zijn in dit docu-
ment opgenomen.
Daarnaast zijn er enkele toelichtingen 
opgenomen, onder andere voor bedrij-
ven die een FSSC 22000 certificaat willen 
behalen en behouden en ook voor het 
gebruik van het schema.

Wereldwijd hebben meer dan 600 voedingsmiddelenbedrijven het FSSC 22000 certificaat. De 

uitbreiding van de scope met verpakkingsmateriaal zorgt mede voor een groei van deze aantallen. 

Het verhogen van de integriteit van het certificatieproces en daarmee de betrouwbaarheid van het 

certificaat krijgt in het FSSC 22000 certificatieschema veel aandacht. 
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Verpakkingsmateriaal
In lijn met de ambitie van GFSI om de 
scope uit te breiden, heeft de Stichting 
Certificatie Voedselveiligheid in juli 2011 
aangekondigd dat FSSC 22000 haar 
scope met verpakkingsmaterialen zal ver-
breden. Deze uitbreiding is gebaseerd op 
de publicatie van de PAS 223 door het 
British Standards Institution (BSI Group) 
in oktober 2011 en het verzoek van de 
verpakkingsmarkt om de FSSC 22000 
scope uit te breiden. Hiermee vult de 
Stichting haar wens, om een voedselvei-
ligheidsschema voor de gehele keten te 
zijn, verder in. 
FSSC 22000 is klaar om zijn scope verder 
uit te breiden op het moment dat er in de 
beoogde sector specifieke basisvoor-
waardenprogramma’s zijn gerealiseerd 
en spelers in de voedingsmiddelenmarkt 

de Stichting Certificatie Voedselveilig-
heid vragen deze op te nemen. 

GFSI Guidance document versie 6 
Naast de uitbreiding van de scope met 
verpakkingsmaterialen is het FSSC 22000 
certificatieschema aangepast aan de 
eisen van het GFSI. Deze laatste heeft in 
januari 2011 versie 6 en in augustus 2011 
versie 6.1 van zijn Guidance Document 
gepubliceerd. In versie 6.1 is ook de uit-
breiding van de scope met verpakkings-
materiaal en animal feed opgenomen.  
De nieuwe GFSI-eisen leggen de lat hoog; 
dat stimuleert niet alleen de harmonisa-
tie van voedselveiligheidsstandaarden, 
maar ook de wederzijdse acceptatie van 
GFSI erkende schema’s. Een belangrijk 
doel van het GFSI is om de performance 
van de schema-eigenaren te verbeteren. 
Zo zijn in deze versie belangrijke eisen 
opgenomen zoals het hebben en onder-
houden van een lijst van competente 
auditoren en het inrichten van een  
integriteitsprogramma. 

Integriteit certificaten
Naast het belang van een goede stan-
daard blijven de kwaliteit van de auditor 
en het certificatieproces belangrijke fac-
toren om de integriteit van de afgegeven 
certificaten te waarborgen. De accredita-
tie (beoordeling van certificatie-instellin-
gen door accreditatie-instellingen; in 
Nederland is dat de Raad voor Accredita-
tie) is een middel hiervoor, al hebben de 
eigenaren van certificatieschema’s hierin 
ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat 
is ook een van de zwaarwegende eisen in 
het nieuwe GFSI Guidance Document.

Aantonen

Certificatie-instellingen hebben één jaar 
de gelegenheid om aan de accreditatie-
instellingen aan te tonen dat ze compe-
tent zijn en dat zij de eisen uit het sche-
ma naleven. Hierna volgt accreditatie en 
een formele overeenkomst met de Stich-
ting. Inmiddels hebben 54 certificatie-
instellingen een overeenkomst met de 
Stichting Certificatie Voedselveiligheid 
afgesloten, waarvan 25 al zijn geaccredi-
teerd door accreditatie-instanties.
De stichting rolt nog dit jaar haar integri-
teitsprogramma (verder) uit. Hiervoor 
heeft zij Steve Mould aangetrokken, een 
externe deskundige die aan de geboorte 
van de PAS 220 heeft gestaan en bij Kraft 
heeft gewerkt. Nog dit jaar beoordeelt 
Mould tien certificatie-instellingen en de 
door hen afgegeven certificaten op hun 
integriteit. In eerste instantie wordt daar-
bij gekeken naar auditor en certificatie-
proces, zoals de minimale tijdbesteding 
voor de audit en het beoordelen van de 
rapportages en de uitvoering van de 
audits. Want ook al is het certificatie-
schema van de hoogste kwaliteit, de 

belangrijkste factoren voor de uitvoering 
van een goede audit zijn de sectorkennis 
en ervaring van de auditor en het zorg-
dragen dat de auditor voldoende tijd 
heeft voor de audit.

Trainingsprogramma
Voor FSSC 22000 bestaat de optie om een 
trainingslicentie aan te gaan. Deze 
mogelijkheid staat open voor certificatie-
instellingen, maar zeker ook voor trai-
ningsorganisaties. De stichting beoogt 
hiermee de wildgroei aan trainingen te 
beperken en aan de markt kenbaar te 
maken welke trainingen worden onder-
steund en erkend door de stichting. Om 
de Amerikaanse markt beter te kunnen 
bedienen, wil de SCV daar een lokale ver-
tegenwoordiger aanstellen.

FSSC 22000 bezig met opmars

Fons Schmid
F. Schmid, voorzitter Board of Stakeholders FSSC 22000, 

Stichting Certificatie Voedselveiligheid, 0183-645028, 

www.fssc22000.com

‘25 certificatie-instellingen zijn 
al geaccrediteerd’

Certificatieschema FSSC 22000

PAS 220 is voor de productie van voedingsmiddelen, PAS 
221 voor de retail, PAS 222 voor de diervoedersector en 
meest recent de PAS 223 voor de verpakkingsindustrie. 
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