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FSSC 22000  
in de praktijk
steeds meer levensmiddenbedrijven kiezen voor het toepassen 
van het certificatieschema FssC 22000 voor het managen van 
voedselveiligheid als alternatief voor BrC, iFs en haCCP. wat 
zijn de praktijkervaringen tot dusverre?

requisite programmes’). Dit betekent echter 
niet dat de gevarenanalyse van een bedrijf 
helemaal opnieuw moet worden uitgevoerd. 
Een toelichting van de gebruikte termen en 
hun relatie tot de ‘FSSC-termen’ kan vaak 
volstaan. Toch wordt de overstap naar FSSC 
regelmatig voor een algehele herziening van 
de gevarenanalyse gebruikt. 
Een onderwerp waar FSSC 22000 in zijn 
systeemeisen duidelijk meer nadruk op legt, 
is communicatie in de keten. Van bedrijven 
wordt verwacht dat behalve de interne over-
legstructuur ook de externe communicatie-
lijnen zijn vastgelegd. In geval van een 
(mogelijk) voedselveiligheidsprobleem 
moet direct informatie worden verzameld 
en verstrekt, om de gevolgen te minimalise-
ren. Andere standaarden beperken de eisen 
op dit gebied tot een verplichte recallproce-
dure.

Audits leveren  
verbetermogelijkheden 
In vergelijking met een BRC- of IFS-audit 
ligt het aantal afwijkingen bij een FSSC 

22000-audit vaak hoger. Een BRC-/
IFS-auditor gaat soms ‘creatief ’ om 
met clustering van de afwijkingen 
om binnen een bepaald maximum-
aantal te blijven vanwege de grada-
ties A-B-C, respectievelijk hoger en 
basisniveau. FSSC kent geen grada-

ties die strikt worden bepaald door aantal-
len afwijkingen. Het aantal afwijkingen 
loopt daardoor sneller op. Tijdens de audit 
is er veel aandacht voor het continu verbe-

Sinds de introductie van de zesde versie van 
zowel de BRC- als IFS-standaard is de 
opkomst van FSSC 22000 duidelijk merk-
baar. De inspectiestandaarden BRC 6 en 
IFS 6 worden als zeer strikt en gedetailleerd 
ervaren. Er bestaat nog nauwelijks ruimte 
voor interpretatie of bedrijfsspecifieke 
invulling. Zo ondervinden producenten 
vaak praktische problemen bij de imple-
mentatie van de zoneringeisen uit BRC 6. 
De relatief frequente versieherziening van 
de BRC- en IFS-standaarden maakt dat 
bedrijven voortdurend bezig zijn met      
systeemaanpassingen.
FSSC 22000 heeft ten opzichte van BRC en 
IFS een lagere auditintensiteit in verband 
met de geldigheidsduur van het certificaat. 
Een FSSC 22000-certificaat is drie jaar gel-
dig en wordt jaarlijks via een ‘surveillance’-
audit getoetst. Pas na drie jaar 
vindt weer een volledige (uitge-
breide) audit plaats. Voor BRC en 
IFS voert de certificerende instel-
ling jaarlijks een volledige audit 
uit, wat een groot beslag op tijd 
(en geld) legt.
Ook bedrijven met een HACCP-certificaat 
hebben sinds de nieuwste versie (versie 5) 
van de eisen een extra reden om over te 
stappen naar FSSC 22000. HACCP-5 

behoort namelijk niet langer tot de door 
GFSI (Global Food Safety Initiative) goed-
gekeurde schema’s. FSSC 22000 valt daar 
wel onder. 

Omzetting systeem valt mee
Inhoudelijk zijn er op hoofdlijnen niet veel 
verschillen tussen de standaarden voor 
voedselveiligheidsbeheersing. De kern is 
altijd een HACCP-plan dat is opgezet vol-
gens de principes van de Codex Alimentari-
us. Daarnaast kent elke standaard eisen met 
betrekking tot basisvoorwaarden, betrok-
kenheid van het management, verificatie, 
documentatie en registratie. Voor een    
overstap van BRC, IFS of HACCP naar 
FSSC 22000 zijn daarom geen ingrijpende 
aanpassingen nodig. Nieuw is de benaming 
die FSSC 22000 hanteert voor de beheers-

maatregelen die niet de aanduiding CCP 
verdienen, maar wel essentieel zijn (de 
‘algemene beheersmaatregelen’). FSSC 
22000 noemt dit OPRP’s (‘operational pre-

‘ Tijdens de audit is er 
veel aandacht voor het 
continu verbeteren’
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teren. De bekende PDCA-cirkel (plan-do-
check-act) komt bij veel auditonderwerpen 
aan bod. Dit heeft tot gevolg dat de uitein-
delijk vastgestelde afwijkingen het bedrijf 
ook werkelijk verder helpen in het eigen 
verbeterproces. Hier klinkt duidelijk de ISO 
9001 grondslag door, die eisen stelt aan een 
kwaliteitsmanagementsysteem waarin het 
continu verbeteren centraal staat.

Ervaringen
In tegenstelling tot de verwachtingen, wordt 
de auditmethodiek niet als fundamenteel 
anders ervaren. Daar waar BRC en IFS 
inspectiestandaarden zijn met een letterlijke 
audit-checklist, zou FSSC een systeemaudit 
moeten zijn. De auditee zou daarom vaker 
om onderbouwing worden gevraagd en 
bedrijven zagen hier tegenop. Een discussie 
met een auditor is toch snel lastig en de 
vrees overgeleverd te zijn aan het oordeel 
van de auditor, was hier sterker dan bij een 
‘checklist-audit’ als BRC/IFS. Uit de erva-

ringen tot nu toe blijkt dit in 
de praktijk mee te vallen: er 
wordt weinig om onderbou-
wing gevraagd.

CI’s nog niet op één lijn
De ervaring leert verder dat er 
(nog?) verschillen lijken te 
bestaan in de uitleg van het 
auditprotocol door de verschil-
lende certificerende instellin-
gen (CI’s). Zo worden uiteen-
lopende richtlijnen aangegeven 
voor de periode tussen de eer-

ste en tweede fase-audit. De eerste fase 
betreft de documentatie. Afwijkingen die 
dan worden gevonden, kunnen in de tus-
senliggende periode worden opgelost. Bij 
de tweede fase-audit, die de implementatie 
van het systeem toetst, kunnen deze afwij-
kingen al worden afgehandeld. Indien een 
CI een tussenperiode van slechts één week 
hanteert, is het oplossen van afwijkingen 
vrijwel onmogelijk en blijven deze in het 
definitieve auditrapport open staan. Een 
tussenperiode van 2 à 3 maanden, zoals een 
andere CI toepast, biedt meer reële gelegen-
heid voor tussentijdse oplossing.
Ook hanteren CI’s voor de opvolging van 
geconstateerde afwijkingen verschillende 
voorschriften. Waar de ene CI aangeeft dat 
een minor binnen drie maanden aantoon-
baar moet zijn opgelost, vindt een andere 
CI dat er voor minors slechts een verbeter-
plan opgesteld hoeft te worden, waarvan de 
uitvoering pas een jaar later bij de volgende 

FSSC 22000

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is  
een certificatieschema, waarin de ISO 22000-norm is 
gecombineerd met een basisvoorwaardenprogramma uit 
de ISO 22002-serie. Er zijn basisvoorwaardenprogram-
ma’s verschenen voor de productie van voedingsmiddelen 
(ISO 22002-1, die de vroegere ‘PAS 220’ heeft vervan-
gen), catering (ISO 22002-2) en het boerenbedrijf (ISO 
22002-3). In ontwikkeling zijn ISO 22002-4 voor de pro-
ductie van verpakkingsmaterialen en ISO 22002-5 voor 
transport en opslag.

audit wordt getoetst. Een ander verschil 
betreft de bespreking van de reikwijdte van 
het FSSC 22000-certificaat. De ene CI 
brengt nadrukkelijk de verplichte uitslui-
ting van handelsactiviteiten ter sprake, ter-
wijl dit bij een andere CI tijdens de audit 
niet wordt benoemd. Hoewel dit verschil 
weliswaar minimaal is, is het belangrijk dat 
bedrijven hier vooraf bij stilstaan. In geen 
van de gevallen wordt de uitsluiting letter-
lijk op het certificaat vermeld; het wordt als 
een bekend kenmerk van FSSC 22000 ver-
ondersteld. 

Toekomst voor FSSC 22000
De praktijk leert dat FSSC 22000 wordt 
ervaren als een goed alternatief voor BRC, 
IFS en HACCP. Weinig aanpassingen zijn 
nodig en de auditervaringen zijn tot nu toe 
positief. De onderlinge verschillen tussen 
de CI’s zijn opvallend, maar zullen geen 
onoverkomelijke problemen opleveren. Zal 
FSSC 22000 dan toch hét wereldwijd geac-
cepteerde certificatieschema voor voedsel-
veiligheidsmanagement worden zoals het 
destijds werd geïntroduceerd?
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