
 

 

 

 

 

Externe certificering van productielocaties van Unilever 

Wij informeren u dat Unilever wereldwijd de Food Safety System Certification (FSSC) 22000-norm 

toepast voor al onze productielocaties voor voedingsmiddelen. Al onze sites worden extern 

gecertificeerd door DNV GL. 

FSSC 22000 is 's werelds toonaangevende, onafhankelijk beheerde certificeringsregeling zonder 

winstoogmerk voor op ISO 22000 gebaseerde managementsystemen. FSSC 22000 wordt 

gebenchmarkt door het Global Foods Safety Initiative (GFSI) voor de vervaardiging en verwerking van 

voedingsmiddelen en voedselverpakkingsmaterialen. FSSC 22000 is daarom qua reikwijdte en inhoud 

vergelijkbaar met alle andere GFSI-benchmarknormen, zoals de British Retail Consortium (BRC) of 

International Featured Standard (IFS) -standaarden 

Waarom doet Unilever deze wereldwijde verbintenis? 

Unilever streeft naar vereenvoudiging van zijn activiteiten en zijn operaties. In de afgelopen paar jaar 

is een van de steeds toenemende complexiteit de verschillende vereisten van onze klanten om 

specifieke soorten externe certificering voor voedselveiligheid en kwaliteitsbeheer te hebben. Deze 

complexiteit verhoogt zowel de kosten als de bureaucratie voor onze productie- en 

toeleveringsketenorganisaties. Het overstappen naar een enkele standaard in al onze productie- en 

supply chain-operaties biedt onmiddellijke voordelen voor vereenvoudiging en een beter gebruik van 

managementresources. 

Unilever heeft alle beschikbare GFSI-normen herzien en we hebben geconcludeerd dat FSCC 22000 

qua omvang de meest uitgebreide is en het best geplaatst is om voortdurende verbetering van de 

voedselveiligheid binnen onze end-to-end supply chain te bevorderen. 

Alle GFSI-benchmarknormen zijn gelijkwaardig en GFSI onderschrijft en werkt volgens het 3principe 

"eenmaal goedgekeurd als overal gecertificeerd". Vandaar dat een enkele GFSI-standaard voldoende 

is om hetzelfde niveau van zekerheid te bieden aan al onze consumenten en klanten 

Wat zijn de voordelen voor klanten? 

Het belangrijkste voordeel voor onze klanten is de zekerheid dat onze sites volledig gericht zijn en 

toegewijd zijn aan één enkele en uitgebreide GFSI-standaard. Deze eenvoudigere aanpak zal 

middelen vrijmaken en zal bijdragen aan het leveren van duurzame verbeteringen in kwaliteit en 

service in de toekomst. 

 

Eind 2014 waren al onze sites wereldwijd FSSC 22000 gecertificeerd en laten we alle andere externe 

certificeringen die we houden (BRC en IFS) vervallen. Dit betekent dat we vanaf 2015 alleen FSSC 

22000-certificering op onze sites zullen houden. 

We vragen u om deze aanpak te ondersteunen en goed te keuren en het principe van GFSI-

equivalentie en instemming met de FSCC 22000-certificering te accepteren in plaats van de vorige 

normen. 

Met vriendelijke groet 
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