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Voedselveiligheid & Kwaliteit 
Thema: Standaarden

Sinds de oprichting in 2003 heeft de IFS 
zich tot een internationaal geaccepteerde 
norm ontwikkeld. In 2010 werden in meer 
dan 96 landen ruim 11.000 foodaudits en 
800 logistieke audits verricht. 350 han-
delsvertegenwoordigingen ondersteunen 
de IFS. Inmiddels is de IFS Food Standard 
in twintig talen uitgebracht. 
Deze groei zet door. Al in de eerste acht 
maanden van 2011 nam het aantal ver-
richte IFS-audits in vergelijking met 
dezelfde periode in 2010 met 9% toe.
In navolging van Berlijn, Parijs, Milaan en 
St. Louis (VS) zal de IFS kantoren openen 
in Warschau (Polen), Hefei (China) en 
Dourados (Brazilië). 

De IFS Food was de eerste en is nog 
steeds de grootste norm binnen het scala 
van IFS-normen. Besloten is versie 5, die 
in 2007 op de markt kwam, te updaten en 
door de GFSI opnieuw te laten ‘bench-
marken’. De GFSI beperkt zich daarbij tot 
de voedselveiligheidsnormen. Kwali-
teitscriteria die vooral voor eigen merken 
van belang zijn, beoordeelt de GFSI niet. 
Het is dus een misverstand dat alle GFSI-
erkende voedselveiligheidsnormen volle-
dig vergelijkbaar zijn.

De IFS Food versie 6 werd gezamenlijk en 
op basis van gelijkwaardigheid uitge-
werkt door handel, producenten, sys-
teemgastronomie en certificeringsinstan-
ties. Daarmee brengt IFS een richtlijn van 
de Europese Commissie voor de uitwer-
king en implementatie van dergelijke 
normen in praktijk.

In versie 6 wordt de op specifieke risico’s 
gebaseerde aanpak voortgezet. De IFS-
auditor houdt de taak om te controleren 
of de binnen een bedrijf ontwikkelde, op 
risico’s gebaseerde oplossingen in de 
dagelijkse praktijk daadwerkelijk worden 
geïmplementeerd en of deze functioneel 
zijn.
De duur van een audit is van elementaire 
invloed op de kwaliteit van de audit en 
daarmee ook op de betrouwbaarheid van 
de bevindingen in het eindrapport. Van-
daar dat in versie 6 bindende specifica-
ties voor de berekening van de audittij-
den worden geïntroduceerd. Daarbij 
wordt ook het minimale aandeel van de 
audittijd voor de productiesystemen 
gedefinieerd. Hoofdstuk 4 ‘Productiepro-
ces’ is het meest omvangrijk in deze IFS-
norm zodat de auditor ook om die reden 
een groot gedeelte van zijn audittijd in de 
productieomgeving moet doorbrengen.

Voor de vele producenten van seizoens-
gebonden producten wordt de zoge-
naamde uitbreidingsaudit geïntrodu-
ceerd. Daarmee wordt het mogelijk om in 
een bestaand IFS-certificaat een additio-
neel seizoensgebonden product op te 
nemen zonder dat een volledige nieuwe 
IFS-audit moet worden uitgevoerd. 
De nieuwe ‘multi site’-oplossing heeft 
dezelfde doelstelling. Bedrijven met 
meerdere vestigingsplaatsen en een cen-
traal hoofdkantoor kunnen in de toe-
komst de centrale processen op het 
hoofdkantoor laten auditten en deze 
resultaten laten instromen in de audits 
van de individuele productielocaties. 
Ook de certificeringscyclus wordt vereen-
voudigd. De IFS ziet af van het peildag-
principe. Voortaan kan op zijn vroegst 
acht weken vóór en twee weken na de 
peildatum voor de bewakingsaudit de 
volgende audit plaatsvinden. Vindt de 
audit binnen dit tijdskader plaats, dan  
zal het IFS-certificaat ononderbroken  
geldig blijven.

IFS wordt strenger in de beoordeling van 
niet geïmplementeerde of onvoldoende 
geïmplementeerde eisen. Deze worden 
nu beoordeeld met een ‘D’ wanneer zij 
geen gevaar opleveren voor de voedsel-
veiligheid en/of geen inbreuk op de 

Ook de International Feature Standards (IFS) is druk doende haar Food-standaard aan te passen 

aan het GFSI Guidance Document. Versie 6 (en IFS Logistics 2) wordt begin 2012 verwacht. Deze 

zal 1 juli 2012 in werking treden. In nog te publiceren fact books heeft de IFS onderstaande (en 

andere) ontwikkelingen op een rij gezet. 

13 feiten over de IFS Food 
Standard (versie 6)

FACT
1 IFS wordt steeds 

internationaler

FACT
2

FS Food wordt 
opnieuw  
gebenchmarkt

FACT
3

Alle belang
hebbenden  
hebben inbreng

FACT
4

IFS introduceert 
bindende audit
tijden

FACT
5

Het certificatie
proces wordt  
vereenvoudigd

FACT

6
Een ‘D’ zorgt voor 
20 punten korting

_VMT2311_HF   24 20-10-2011   14:16:15



vmt | 28 oktober 2011 | nr 23 25

levensmiddelwetgeving inhouden. In het 
verleden werden dan 0 punten toege-
kend. In versie 6 wordt een malus van 20 
punten in mindering gebracht. 

Het reeds beschreven strategische karak-
ter van de norm, waarin veiligheids- en 
kwaliteitsaspecten binnen één norm wor-
den verenigd, wordt consequent verder 
ontwikkeld. In de toekomst zal aan kwali-
tatieve criteria meer gewicht worden toe-
gekend. Daarmee wordt tegemoet geko-
men aan de steeds strengere kwaliteits-
beloften die de handel hanteert voor 
eigen merken.
Om die reden zullen de auditors steek-
proefsgewijs de naleving van de nomina-
le afvultoleranties controleren. Zij zullen 
bovendien controleren of de op de ver-
pakking van een levensmiddel afgedruk-
te voedingswaardenanalyse in overeen-
stemming is met de daadwerkelijke pro-
ducteigenschappen.

Een steeds belangrijker thema is de keu-
ze van de juiste verpakking. De IFS Food 
versie 5 omvatte hiervoor al criteria. 
Bovendien werd een richtlijn voor de juis-
te handhaving van deze criteria opge-
steld. In versie 6 wordt dit aspect verder 
uitgediept. In de toekomst zal de auditor 
ook nagaan of de producent de specifie-
ke eisen die hij aan de productverpak-
king stelt heeft gebaseerd op een risico-
analyse.

Versie 6 omvat ook controlecriteria voor 
producten die de IFS-gecertificeerde pro-
ducent niet zelf heeft gemaakt, maar wel 
op de markt brengt. Om de daarop 
gerichte processen te auditten werd in 
het verleden vaak een extra audit verricht 
volgens IFS Broker. Om meervoudige 

audits te vermijden, worden in de nieuwe 
versie criteria opgenomen die de toela-
ting en bewaking van leveranciers van 
dergelijke ingekochte producten en 
natuurlijk ook de processen voor de leve-
ranciersbeoordeling toetsen. Ingekochte 
producten kunnen in de toekomst binnen 
het geldigheidsbereik van het certificaat 
worden opgenomen, wanneer de leve-
ranciers van deze ingekochte producten 
zelf IFS-gecertificeerd zijn.

Vanaf versie 6 zullen alle gebruikers van 
de IFS Food de sinds twee jaar vrijwillige 
controlelijst ter bescherming van hun 
productie tegen opzettelijke manipula-
ties verplicht moeten invullen. Een richt-
lijn voor de implementatie in de dagelijk-
se praktijk zal IFS bij publicatie van versie 
6 beschikbaar stellen.

Het IFS Integriteitsprogramma wordt ver-
der uitgebouwd en als vast bestanddeel 
aan de norm toegevoegd. De IFS contro-
leert de naleving van de in het raamcon-
tract tussen IFS en certificatie-instellin-
gen en in de norm zelf overeengekomen 
regels op de vestiging van de CI. Boven-
dien voert IFS controle-audits uit in 
gecertificeerde bedrijven om na te gaan 
of de in het auditrapport gedocumen-
teerde resultaten daadwerkelijk over de 
gehele looptijd van de IFS-certificering 
worden bereikt. De selectie van deze 
bedrijven gebeurt via een analyse van de 
IFS-database of op basis van het klach-
tenmanagementsysteem dat de IFS twee 
jaar geleden heeft opgezet. Iedere 
gebruiker kan hier via het internet en de 
IFS-website klachten indienen. 

Om een hoge kwaliteit van de audits te 

garanderen, preciseert IFS de voorwaar-
den die gesteld worden aan de toelating 
van de auditors van de CI’s. Meer dan 
voorheen worden de eisen die aan de 
competenties van auditors worden 
gesteld, toegespitst op basis van pro-
ductgroepen en de in de productie toege-
paste technische processen. Auditors 
moeten hun relevante ervaring in een 
schriftelijke en mondelinge toets kunnen 
aantonen wanneer zij voor het eerst hun 
toelating als IFS-auditor aanvragen. 
Nieuw is dat IFS-auditors die voor deze 
toets geslaagd zijn, eens per twee jaar 
een door IFS aangeboden ‘Calibration 
Training’ moeten bezoeken om hun toe-
lating te behouden. 

De IFS zal begin 2012 een vernieuwde site 
introduceren. Naast algemene informatie 
biedt deze website ook directe toegang 
tot de belangrijkste informatie voor elke 
gebruikersgroep. Ook zullen gebruikers 
vanaf IFS Food versie 6 dit normatieve 
document, dus de eigenlijke standaard-
tekst, gratis kunnen downloaden.
Voor de financiering van de IFS wordt de 
bijdrage voor het opvragen van de IFS-
auditrapporten verhoogd van €150 naar 
€200. Dit is de eerste verhoging sinds de 
start van de IFS.
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