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Figuur 1: Het interne integriteitsprogramma van FSSC 22000 voor de ruim 100 certificerende instellingen 

met een FSSC 22000-licentie is de afgelopen jaren verder ontwikkeld en aangescherpt.

Ketenbenadering  
centraal 
 

Consumenten moeten erop kunnen ver-
trouwen dat voedingsmiddelen en alle 
daarin verwerkte ingrediënten veilig en 
betrouwbaar zijn geproduceerd. Al   
vanaf de oprichting staat voor FSSC 
22000 – het wereldwijde certificaat voor 
managen van voedselveiligheids- en  
kwaliteitssystemen – de ketenbenadering 
centraal. Door de verregaande globalise-
ring in de voedingsmiddelenindustrie is 

FSSC 22000
FSSC 22000 is erkend door de Global 
Food Safety Initiative (GFSI). Alle FSSC 
22000-modules voldoen aan de vereisten 
voor governance en integriteit zoals vast-
gesteld door GFSI en ISO. Dat betekent 
onder andere dat de certificerende instel- 
lingen geaccrediteerd moeten zijn voor  
ISO 17021 (specificeert eisen voor  
certificerende instellingen) met ISO 22000 
(voedselveiligheid) en in voorkomend geval 
ISO 9001 (kwaliteit) in de scope van 
accreditatie. Bovendien moeten auditoren 
voldoen aan de competentie-eisen. Een 
FSSC 22000-certificaat kan alleen worden 
afgegeven door een certificerende instelling 
met FSSC 22000-licentie. Wereldwijd zijn 
er ruim honderd. 

Certificatie gaat om versterking van vertrouwen in producenten, 
hun producten of de keten. De reputatie van een certificaat is 
daarmee het belangrijkste bezit van schema-eigenaren. FSSC 
22000 heeft een ketenbenadering als uitgangspunt. Het beleid 
van de schema-eigenaar draait om transparantie, uniformiteit en 
integriteit. Maar hoe beheer en borg je dat als de certificaten in 
ruim 140 landen worden uitgegeven? 

FSSC 22000 start procedure NVWA-erkenning 

Integriteitsprogramma
FSSC 22000 hee! de afgelopen jaren het 
interne integriteitsprogramma verder 
ontwikkeld en aangescherpt. Onder meer 
het bestaande team voor dit programma is 
 uitgebreid met regionale inspecteurs die  
de ruim 100 certi"cerende instellingen  
met een FSSC 22000-licentie eens in de  
drie jaar controleren door middel van  
een o#ce audit (zie "guur 1). Ook voeren  
zij zogenoemde risicogebaseerde witness 
audits uit. Inmiddels zijn er drie inspec teurs 
actief: één in Europa, Azië en Amerika. 
Daarnaast was er een uitbreiding van het 

er namelijk steeds meer behoefte aan een 
certificatieschema voor de hele keten, van 
stable to table. Zo ontstaat een uniforme 
informatiestroom door de hele keten. 
FSSC 22000 is ge  baseerd op ISO 22000, 
aangevuld met een specifiek Basis Voor-
waarden Programma (BVP) en additione-
le voorwaarden. Door die structuur is 
FSSC 22000 toepasbaar op verschillende 
sectoren in de foodketen.

CERTIFICERING STANDAARDEN



017

programma voor jaarlijkse deskreviews en 
de kpi-gedreven screening van de FSSC- 
database voor alle auditrapporten en audi-
toren. Dit leidde ertoe dat in de periode 
2013-2014 vier certi"cerende instellingen 
tijdelijk werden geschorst, veelal omdat de 
noodzakelijke, verplichte procedures niet 
volwaardig functioneerden en auditoren 
niet aan de competentie-eisen voldeden.  
Na corrigerende maatregelen zijn deze 
instellingen opnieuw beoordeeld en  
inmiddels weer volwaardig actief. Alle  
uitstaande, geregisteerde certi"caten zijn  
in het openbaar toegankelijke gedeelte  
van de database te vinden.
Voor FSSC 22000 zijn onaangekondigde 
audits en fraudepreventie twee belangrijke 
thema’s, die in zowel nationaal als interna- 
tionaal verband worden besproken en van 
invloed zijn op de verdere ontwikkeling  
van het schema. De thema’s spelen een 
belangrijke rol in de erkenningseisen van  
de NVWA voor ketenborging. Deze eisen 
zijn op hun beurt in lijn met de ontwikke-
lingen binnen de GFSI.

Ketenborging.nl
FSSC 22000 is als eerste kwaliteitsschema  
in maart van dit jaar door de NVWA in 
behandeling genomen voor een erkenning in 
het kader van Ketenborging.nl, een initiatief 
van de Taskforce Voedselvertrouwen (zie 
artikel op pagina 10). NVWA-erkenning 
betekent dat FSSC 22000-gecerti"ceerde 
bedrijven onder een verlicht toezichtregime 
komen te staan. De procedure is nieuw en 

beide partijen moesten zoeken naar de goede 
vorm. De aanvraag is in goede harmonie  
verlopen. Na beoordeling en een inhoudelijk 
gesprek bleek de discussie zich toe te  spitsen 
op twee punten: productintegriteit – fraude-
preventie – en onaangekondigde audits. De 
onderwerpen staan hoog op de agenda van 
de NVWA. Ook voor FSSC 22000 zijn dit 
belangrijke aspecten. 

Fraudepreventie
Ook de GFSI werkt op dit moment aan  
een fraudepreventiemodule en beleid voor 

onaangekondigde audits. De eisen voor 
fraudepreventie hee! GFSI al in juli 2014 
gepubliceerd via een position paper. 
Implementatie volgt met de introductie  
van het GFSI Guidance Document 7 in 
2016. Het implementeren en auditen van de  
twee eisen die voor fraudepreventie gaan 
gelden, zijn voor zowel FSSC 22000 als de 
gecontracteerde certi"cerende instellingen 
goed uitvoerbaar. Voor met name bedrijven 
is echter onduidelijk hoe ze de eisen – een 
‘food fraud vulnerability assessment and 
control plan’ – moeten vormgeven. Om die 
reden ontwikkelt Safe Supply of A$ordable 
Food Everywhere (SSAFE) samen met 
Wageningen Universiteit een tool die naar 

‘ Tool helpt invulling te 
geven aan fraudemodule’

verwachting rond de zomer klaar is. Met 
deze tool kunnen levensmiddelenbedrijven 
op correcte wijze invulling geven aan de 
GFSI-fraudemodule.
Over de uitvoering van onaangekondigde 
audits wordt gediscussieerd. Zo is er discus-
sie over de vraag of het mogelijk is om een 
volledige audit uit te voeren als de auditor 
zich onaangekondigd bij het te auditen 
bedrijf meldt. Voorstanders vinden dat  
een bedrijf te allen tijde klaar moet zijn 
om een audit te ondergaan. Anderen  
vinden dat een onaangekondigde audit  
meer een inspectiekarakter hee!. Ook de 
frequentie is onderwerp van discussie.  
Over deze vragen wordt binnen de GFSI 
nagedacht. FSSC 22000 vindt dat binnen  
de driejaarlijkse certi"catiecyclus alleen  
een deel van de audit onaangekondigd  
zou moeten plaatsvinden. FSSC 22000 is  
lid van de technische werkgroepen van de 
GFSI en zeer nauw betrokken bij de ontwik-
keling van deze nieuwe GFSI-eisen. Voor 
FSSC 22000 is het belangrijk dat zijn schema 
aangesloten blij! bij de GFSI. In deze discus-
sie hadden NVWA en FSSC 22000 elkaar 

snel gevonden. Beiden zijn 
betrokken bij de standpunt-
bepaling van de GFSI en 
hebben er belang bij dat het 
internationaal uniform 
wordt geregeld. FSSC 22000 
implementeert deze nieuwe 

fraudepreventiemodule in versie 4 van zijn  
schema dat in 2016 wordt gepubliceerd.

Nadere toetsing
FSSC 22000 staat nu vermeld op de website 
Ketenborging.nl. In het vervolgtraject zal de 
NVWA het FSSC 22000-certi"catieschema 
nader toetsen aan de Taskforce-criteria. 
FSSC 22000 vertrouwt erop dat het nog  
dit jaar de"nitief wordt erkend. Dat is 
onder meer a%ankelijk van de capaciteit  
bij de NVWA. 
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Voor FSSC 22000 is de ketenbenadering van grondstof tot eindproduct uitgangspunt.


