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Integrity Program 
wekt vertrouwen 

Sinds de introductie van derde-partij-audits 
in de voedingsindustrie is er discussie over 
de vraag of aangekondigde audits bij voe- 
dingsproducenten, uitgevoerd door audi-
toren van certi!ceringsinstellingen (CI’s), 
degelijke en betrouwbare resultaten garan-
deren. De NVWA voerde in 2010 en 2011 
een analyse van alle GFSI-gebenchmarkte 
programma’s 
uit. Daarin 
ging de toe-
zichthouder na 
of de resultaten 
van de o"ciële 
audits representatief zijn voor hun dage-
lijkse werk. De NVWA stelde vast dat de 
meeste gecerti!ceerde bedrijven op de zelf-
de manier werken als bij aangekondigde 
audits. Maar er zijn ook bedrijven waar 
NVWA een kloof zag tussen het verslag 
van de laatste o"ciële audit en wat 
NVWA-inspecteurs vaststelden bij hun 
inspectie van het bedrijf. Het eindresultaat 
van deze analyse was in het algemeen dat 
gecerti!ceerde bedrijven niet altijd beoor-
deeld kunnen worden als ‘groen’ dat  

IFS lanceerde in 2007 het Integrity Program om de prestaties 
van gecertificeerde bedrijven, CI’s en auditoren te bewaken.  
De nieuwe IFS Food Check leert dat de derde-partij-audit 
goed werkt. Een voedselveiligheidsnorm moet echter een  
eigen evaluatiesysteem hebben. Ookis uitvoering van eigen 
audits en controles noodzakelijk om het vertrouwen in de  
norm te garanderen. 

Resultaten onaangekondigde IFS-Food controles

van de producent worden regelmatig uit- 
gevoerd om het IFS-systeem te beoordelen, 
ongeacht of er al dan niet een klacht werd 
ingediend. Iedere CI zal om de drie jaar 
worden geïnspecteerd door een auditor of 
auditorteam van IFS. De steekproefneming  
voor de bewakingsaudits ter plaatse is ge- 
baseerd op een willekeurig proces en op 
objectieve criteria.
Het IFS O"ce verzamelt klachten over IFS- 
audits, rapporten, certi!caten of andere 
omstandigheden van de markt waarin de 
integriteit van het IFS-merk wordt betwij-
feld. In 2014 ontving IFS 87 administratieve 
klachten zoals te laat geüploade auditrap-
porten, en 42 kwalitatieve klachten, bijvoor-
beeld over slechtfunctionerende systemen 
voor de identi!catie en verwijdering van 
vreemde voorwerpen. Bovendien analyseert 
IFS ook de IFS-database waarbij gebruik 
wordt gemaakt van automatische tools om 
inbreuken zonder externe aangi#e als klacht 
te identi!ceren. In 2014 identi!ceerde de 
IFS-database honderden gevallen waarbij 
bijvoorbeeld een ‘onwettige’ audit werd  
uitgevoerd. Dat betekent dat de auditor 
noch de toelating noch de bevoegdheid had 
om een audit in de speci!eke sector en voor 
de desbetre$ende technologie uit te voeren.

IFS Food Check-programma
Begin 2014 hee# IFS het bijkomende IFS 
Food Check-programma opgericht. Het 
doel van de onaangekondigde IFS Food 

‘ 25% van bedrijven slaagde 
niet bij audit na klacht’

betekent dat alles in orde is. Er moet nog  
altijd een individuele beslissing worden 
genomen. 

IFS Integrity Program
Het eerste IFS Integrity Program werd in 
2007 opgericht. Het programma is bedoeld 
om de integriteit van de IFS-standaarden te 

beschermen en om een objectief bewijs  
te leveren aan alle gebruikers van IFS- 
standaarden over de betrouwbaarheid  
van de rapporten en aan te tonen dat  
er een doeltre$end systeem bestaat om  
problemen op te lossen. Sinds de start hee# 
IFS zijn Integrity Program permanent met 
eigen auditoren verder ontwikkeld. Quality  
Assurance-activiteiten vormen de hoek-
steen van het volledige IFS-systeem (zie 
!guur 1). Bewakingsaudits in de kantoren 
van de CI en audits in de bedrijfsgebouwen 
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94,4 % van alle IFS Food Checks was in 2014 succesvol.

Check is nagaan of een levensmiddelen-
producent bij het dagelijkse werk voldoet 
aan de voorwaarden die worden beoordeeld 
in het licht van de IFS Food-audit en dus 
permanent voedselveiligheid en kwaliteit 
garandeert. De check wordt uitgevoerd 
zonder voorafgaande aankondiging en  
zonder voorbereidingstijd voor het bedrijf. 
De basis is een vragenlijst met 90 criteria 
die worden geselecteerd uit de IFS Food 
Standard Version 6. Deze vragenlijst dient 
als richtlijn voor de auditor. De nadruk  
ligt op de naleving van de IFS Food Stan-
dard-vereisten, in het bijzonder die over de 
implementatie van HACCP en de garantie 
van algemene hygiëne en ongediertebestrij-
ding. Het administratieve onderzoek is 
beperkt tot het strikt noodzakelijke. De 
auditor kan van de vragenlijst afwijken bij 
argwaan en zich concentreren op andere 
criteria van de IFS Food Standard Version 
6, zoals traceerbaarheid.
De uitvoering van de IFS Food Check is 
ona%ankelijk van de verantwoordelijke CI 
voor de aangekondigde IFS Food-audit. 
Auditoren die onaangekondigde IFS Food 
Checks uitvoeren, werken in opdracht van 
IFS Management GmbH. De deelname aan 
het IFS-programma ‘onaangekondigde IFS 
Food Check’ is vrijwillig, maar sommige 

winkelketens hebben hun producenten van 
huismerken gevraagd om deel te nemen. 
Een eerste vereiste is dat het bedrijf of   
in het bezit is van een geldig IFS Food- 
certi!caat of tegelijk de onaangekondigde 
IFS Food Check en de IFS Food-audit aan-
gevraagd hee# bij een CI. Het programma 
werd samengesteld door IFS in samenwer-
king met de Duitse bakkersfederatie en 
andere producenten zoals VION Food,  

Resultaten IFS Food Checks
In 2014 werden 713 Food Checks uitgevoerd. De meeste waren in Duitsland, Nederland, 
Italië en Polen. 94,4% van alle IFS Food Checks was succesvol (zie figuur 2),  39,3% 
slaagde zonder afwijkingen en 55,1% slaagde met slechts enkele kleine afwijkingen die 
geen impact hadden op de voedselveiligheid of de naleving van wettelijke verplichtingen, 
maar waarvoor correctieve maatregelen moesten worden genomen. Met een dergelijk 
resultaat kan het bedrijf ook slagen voor een volledige IFS-audit uitgevoerd door een CI  
of een officiële controle door overheidsinstanties. Van de Food Checks leidden er 40 
(5,6%) tot een negatieve eindbeoordeling in 2014. De belangrijkste redenen zijn:
• CCP’s niet onder controle en niet bijgehouden; 
• ongedierte (vliegen en fruitvliegen, kakkerlakken, muizen) bij lijnen met open producten;  
• gebreken bij de identificatie en verwijdering van vreemde voorwerpen; 
• ernstige tekortkomingen op het vlak van reiniging: vuile uitrusting, oude vervuiling of  
resten van vorige producten aan of bij de productielijnen met invloed op open producten; 
• condenswater over open producten waardoor een contaminatierisico ontstaat; 
• temperaturen van producten (bijvoorbeeld diepgevroren) niet correct; 
• zones met laag/hoog risico niet gerespecteerd.

Storck en zuivelproducenten en winkels 
zoals Aldi, Lidl, Edeka en Rewe. Er waren 
ook voedselveiligheidsexperts uit de Duitse 
deelstaat Beieren bij betrokken.

Beoordeling 
In 2014 werden 713 Food Checks uitge-
voerd. 94,4 procent van alle IFS Food 
Checks was succesvol (zie !guur 2).  
De overige 5,6 procent, 40 Food Checks, 
leidde tot een negatieve beoordeling. Niet 
slagen voor een IFS Food Check leidt niet 
automatisch tot de annulering van het hui-
dige certi!caat. De CI is altijd verantwoor-
delijk voor het certi!caat. Deze instelling 
wordt dus altijd  geïnformeerd over het 
niet- slagen voor een Food Check door 
 Integrity Program. Dan moet de CI beslis-
sen of het huidige certi!caat behouden kan 
worden. 
Het is onderdeel van het IFS Food Check- 
programma dat de CI IFS moet informeren 
over de volgende stappen en de !nale  
beslissing over het al dan niet behouden 
van het certi!caat. Ook de correctieve 
maat regelen moeten worden gerapporteerd. 
Het bedrijf wordt aangeraden om proactief 
alle klanten te informeren over het niet- 
 slagen voor de Food Check en de geïmple-
menteerde correctieve maatregelen.
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Figuur 1: Quality Assurance-activiteiten vormen de hoeksteen van IFS-systeem.

Vertrouwen toegenomen 
Het IFS Food Check-programma is een 
succes. Het vertrouwen in derde-partij- 
certi!cering in het algemeen en in IFS  
in het bijzonder is erdoor toegenomen.  
Het slagingscijfer van 94,4 procent toont 
duidelijk aan dat bedrijven voldoen aan de 
IFS-vereisten bij hun dagelijkse activiteit en 
dat de derde-partij-aanpak werkt. Ter ver-
gelijking: bij de NVWA-analyse van 2010-
2011 was ongeveer 10 procent van de 
bedrijven niet geslaagd. Dit betekent dus 
ook een vooruitgang voor de producen-
ten. Zij verwelkomen vaak dit program-
ma omdat het hen de kans biedt om hun 
klanten te tonen dat ze aan alle eisen vol-
doen. Bij de meeste niet-geslaagde bedrij-
ven werden fouten door het personeel 
vast gesteld. Dit toont ook duidelijk aan dat 
CI’s en auditoren nuttig en betrouwbaar 
werk leveren. In sommige gevallen konden 
IFS en CI’s producenten identi!ceren die 
het certi!caat alleen maar gebruikten als 
‘ticket om te verkopen’ en de standaard-
vereisten bij het dagelijkse werk niet na leef-
den. Dergelijke ‘zwarte schapen’ moeten 
worden geïdenti!ceerd om alle gecerti!-
ceerde bedrijven die IFS gebruiken te 
beschermen en om de derde-partij-aanpak 
te behouden. 

IFS Sanctie Comité
In gevallen waar de CI of de auditor verant-
woordelijk is, laat het IFS Integrity Program 
de zaak door het IFS Sanction Committee 
behandelen. Een ona%ankelijke advocaat, 

een vertegenwoordiger van de producent, 
retailer en CI zullen oordelen over de zaak, 
die anoniem wordt ingediend. Als het sanc-
tiecomité tot de conclusie komt dat er een 
fout gemaakt werd door een CI of auditor, 
wordt deze – a%ankelijk van de ernst – 
in een van de drie verschillende categorieën 
ingedeeld. In 2013 werden twee CI’s voor 
drie maanden geschorst; zij mochten in die 
periode geen IFS-audits uitvoeren.
In het algemeen hangt het cijfer van de 
niet-geslaagde bedrijven af van de soort 

audit. In 2014 stelde IFS vast dat 2 procent 
van de producenten niet slaagde voor een 
o"cieel aangekondigde IFS Food audit  
die uitgevoerd werd door een IFS CI.  
5,6 procent slaagde niet voor een onaange-
kondigde IFS Food Check, uitgevoerd door 
IFS-auditoren. Werd na een klacht een IFS 
Integrity Program-audit ter plaatse uit-
gevoerd, dan slaagde ongeveer 25 procent  
van de gecontroleerde bedrijven niet.
Het IFS Integrity Program is een van de 
redenen dat IFS aanvaard wordt door 
belangrijke retailers, overal ter wereld.  
In Nederland wordt IFS door alle retailers 
geaccepteerd. Veel Duitse, Franse, Italiaanse 
en Spaanse winkeliers werken uitsluitend 
met IFS omwille van de actieve benadering 
van kwaliteitsmanagement. Een ander 

belangrijk resultaat van het IFS Integrity 
Program is dat de IFS-CI’s veel belang 
hechten aan integriteit. 

Toekomst
Het IFS Food Checks programma gaat door 
in 2015. IFS hee# veel tips gekregen voor de 
verdere ontwikkeling van het IFS Integrity 
Program en voor de implementatie van 
onaangekondigde audits in de IFS Food 
Standard. De resultaten zullen het mogelijk 
maken om gecerti!ceerde bedrijven beter  
te kunnen identi!ceren als ze tussen twee 
o"ciële IFS-certi!ceringsaudits moeten 
worden bewaakt. Bovendien hee# het Inter-
nationaal Technisch Comité van IFS o"- 
cieel beslist om onaangekondigde audits in 
de IFS Food Standard te implementeren. In 
de toekomst zal IFS twee opties hebben: 
optie A, aangekondigde audit; optie B: 
onaangekondigde audit in het IFS-stan-
daardprotocol. De onaangekondigde audit 
zal met het volledige auditprogramma door 
de IFS-certi!ceringsinstellingen onder de 
paraplu van ISO 17065 uitgevoerd worden. 
Er vindt geen voorafgaande aankondiging 
plaats. De auditoptie wordt op het IFS- 
certi!caat vermeld. De details van onaan- 
gekondigde audits in het standaardprotocol 
van IFS Food worden de komende maan-
den ontwikkeld. De o"ciële start van de 
nieuwe onaangekondigde auditoptie is 
gepland voor begin 2016.

• STEPHAN TROMP •

S. Tromp, managing director IFS, Berlijn, Tromp@ 
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‘ In de toekomst kent  
IFS twee opties’

Figuur 2: Analyse van uitgevoerde Food Checks in 2014 uitgesplitst naar sector.


