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FSSC 22000 
integreert ISO 9001

De nieuwe kwaliteitsmodule is gebaseerd 
op ISO 9001, bedoeld voor het certi!ceren 
van geïntegreerde kwaliteitsmanagement-

systemen en als een vrijwillige module toe-
gevoegd aan het bestaande FSSC 22000- 
certi!catieschema. Bedrijven die voor deze 
module kiezen, krijgen een geïntegreerd 
FSSC 22000 en ISO 9001-certi!caat, aan-
geduid met FSSC 22000-Q-certi!caat. Dat 
is vanaf medio 2015 beschikbaar. De kwali-

teitsmodule is een uitbreiding op de FSSC 
22000-schemadocumenten. Ze beschrij"   
de geïntegreerde voorwaarden voor certi!-

cering van het kwaliteits-
managementsysteem, zoals 
de tijdberekening voor een 
audit en de kwali!caties 
van de auditor. Ook bevat 
de module een voorbeeld 

van een auditrapport, waarin ISO 
22000:2005 en ISO 9001:2008 zijn geïnte-
greerd tot één auditrapport. 

Focus
FSSC 22000-Q bevat voorwaarden, op ISO 
9001:2008 gebaseerd, die door de certi!ce-

Ketengedachte 
FSSC 22000 is hard op weg een volledig certificeringssysteem voor de hele food keten te 
worden. De hele food supply chain onder één certificatieschema – dat was de ambitie 
toen FSSC 22000 in 2009 begon. Ook de nieuwe kwaliteitsmodule kan worden gezien 
als onderdeel van die strategie naar een volledig ketencertificatiesysteem en is een gevolg 
van een groeiende vraag uit de markt. Bedrijven die zowel voedselveiligheid als kwaliteit 
formeel willen borgen, wensten een geïntegreerd certificaat en een gecombineerde audit.

FSSC 22000, het wereldwijde certificaat voor het managen   
van voedselveiligheidssystemen, breidt uit met een aparte  
kwaliteitsmodule. Stichting Certificatie Voedselveiligheid  
heeft als schema-eigenaar de ambitie om met FSSC 22000 
marktleider te worden. De integratie van veiligheid en kwaliteit 
is daarbij een belangrijke stap om dat te verwezenlijken. 

Voedselveiligheid en kwaliteit in één certi!caat

rende instelling (CI) moeten worden ge -
audit. ISO 9001 is volledig opgenomen in 
FSSC 22000-Q. 
Een benchmark van FSSC 22000 en ISO 
9001 laat zien dat beide standaarden veel 
overeenkomsten vertonen. De focus van 
FSSC 22000 ligt op voedselveiligheid.   
De focus van ISO 9001 op kwaliteit c.q. 
voedselkwaliteit. Dat betekent dat bij een 
geïntegreerde FSSC 22000-Q-audit naast de 
voedselveiligheidsaspecten ook de voed-
selkwaliteitsaspecten worden geaudit.
Een aantal onderdelen van de ISO 9001 
worden niet afgedekt door FSSC 22000:   
het kwaliteitshandboek (4.2.2), kwaliteits-
doelstellingen (5.4.1), beoordeling van 
product eisen (7.2.2), inkoopproces (7.4.1), 
veri!catie van het ingekochte product 
(7.4.3), eigendom van de klant (7.5.4), 
klanttevredenheid (8.2.1) en monitoring en 
meting van producten (8.2.4). De overige 
elementen worden alle door ISO 22000 
afgedekt. De ontbrekende onderdelen zijn 
aanvullend in het geïntegreerde auditrap-
port opgenomen. Ook zijn er additionele 
eisen gesteld aan de certi!cerende instellin-
gen, zoals eisen aan tijdsbesteding, auditor-
kwali!catie en auditrapport.

Certi!catieproces
Het geïntegreerde FSSC 22000 voedselvei-
ligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem 
kan alleen worden geauditeerd door certi!-
cerende instellingen die een overeen-

‘ Dierhouderij volgt en naar 
transport wordt gekeken’
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Met de integratie van ISO 9001:2008 is FSSC 22000 hard op weg een volledig certificeringssysteem te worden voor de hele foodketen.
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komst met FSSC 22000 hebben. Wereldwijd 
zijn dat er nu ruim 100. Zij zijn geaccredi-
teerd tegen ISO 17021 en dienen in aanvul-
ling ook ISO 9001:2008 in hun scope van 
accreditatie te hebben. ISO 17021 is de 
standaard voor certi!cerende instellingen 
die managementsystemen auditen en certi-
!ceren. Deze standaard hee" als doel dat 
certi!cerende instellingen een manage-
mentsysteem op vakbekwame, consistente 
en onpartijdige wijze certi!ceren. Dat 
bevordert de herkenning van deze organisa-
ties en de aanvaarding van hun certi!catie 
op nationale en internationale basis. In 
 aanvulling hierop draagt het integriteit-
programma van het FSSC 22000-schema 
zorg voor supervisie van de certi!cerende 
instellingen en borgt het de uniformiteit 
van het FSC 22000-certi!catieschema en 
het vertrouwen daarin. 
Certi!catie van kwaliteitsmanagementsys-
temen valt buiten de scope van de bench-
mark van de Global Food Safety Initiative 
(GFSI). Toch zal FSSC 22000 in alle huidige 
en toekomstige modules de GFSI- en 
ISO-vereisten voor governance en integri-
teit hanteren. Dat betekent onder andere 

dat de certi!cerende instellingen geaccre-
diteerd moeten zijn voor ISO 9001 en  
auditoren moeten voldoen aan de relevante 
competentie-eisen.

Uitbreidingen 
FSSC 22000 is gebaseerd op ISO 22000, 
aangevuld met een speci!ek Basis Voor-
waarden Programma (BVP) en additionele 
FSSC 22000-voorwaarden. Die structuur 
maakt het mogelijk om FSSC 22000 toe te 
passen in verschillende sectoren in de food 
en feed. Doordat bijvoorbeeld aan de ISO 
22000 een speci!ek BVP voor de verpak-
kingsmiddelenindustrie (ISO/TS 22002-4) 
is toegevoegd, kunnen leveranciers van 
 verpakkingsmiddelen hun systemen laten 
certi!ceren op basis van FSSC 22000. Op 

dit moment is FSSC 22000 toepasbaar op de 
productie van voedings- en genotmiddelen, 
diervoeders en verpakkingsmiddelen. Op 
korte termijn volgt dierhouderij en ook 
naar transport wordt gekeken. 
Het FSSC 22000-schema is qua structuur 
volledig gebaseerd op bestaande normen, 
zoals ISO 22000, ISO 9001 (kwaliteits-
norm), ISO 14001 (milieunorm) en  
OHSAS 18001 (Arbo-norm). Voor bedrij-
ven die ISO 22000 hanteren als manage-
mentsysteem en een ona#ankelijke norm 
wilden met GFSI-goedkeuring lag de keuze 
voor FSSC 22000 daardoor altijd al voor de 
hand. Ook bedrijven die al een kwaliteits-
systeem hadden, kozen voor het relatief 

eenvoudig in te passen FSSC 22000 voor 
het certi!ceren van hun voedselveiligheids-
systeem. 
Maar er ontstond ook een groeiende vraag 
van FSSC 22000-gecerti!ceerde bedrijven 
om ook het kwaliteitsmanagement te gaan 
borgen. De nieuwe kwaliteitsmodule maakt 
dat nu mogelijk. Bedrijven kunnen nu  
kiezen voor een audit voor alleen voedsel-
veiligheid of een geïntegreerde audit voor 
voedselveiligheid en kwaliteit.

ISO 9001:2015
FSSC 22000 hee" bij de introductie van de 
kwaliteitsmodule gekozen voor de integra-
tie van ISO 22000:2005 en ISO 9001:2008. 
De beide standaarden sluiten goed op 
elkaar aan. ISO 9001:2008 wordt op dit 

moment herzien en 
naar verwachting later 
dit jaar gepubliceerd 
als ISO 9001:2015. De 
International Accredi-
tation Forum (IAF) en 
ISO hebben afgespro-
ken een overgangsperi-
ode van drie jaar aan te 

houden volgend op de publicatie van ISO 
9001:2015. Deze overgangsperiode start in 
september 2015 en eindigt dus in septem-
ber 2018. 
ISO 9001:2015 krijgt een nieuwe opzet en 
zal aansluiten bij de nieuwe opzet van ISO 
22000, waar op dit moment ook aan wordt 
gewerkt. De nieuwe ISO-normen zullen 
gelijktijdig worden geïmplementeerd in de 
schemadocumenten van FSSC 22000. Tot 
die tijd blij" de kwaliteitsmodule gebaseerd 
op de bestaande ISO 9001:2008. 

• CORNELIE GLERUM •

C. Glerum, secretary general FSSC 22000,   

info@fssc22000.com, www.fssc22000.com

‘ FSSC 22000 hard op weg 
volledig certi!cerings- 
systeem te worden’

Naast voedselveiligheidsaspecten worden ook  

voedselkwaliteitsaspecten geaudit.


