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IFS Product Integrity  
Assessment (PIA)

Productintegriteit hangt niet alleen samen met de productieprocessen 
op de plaats van productie, maar ook met de administratieve processen, 
de toeleveringsketen en hoe de onderneming omgaat met de risico’s die 
samenhangen met de grondstoffen (voedselfraude, betrouwbaarheid van 
producten, etc.).

Voedselschandalen kunnen het vertrouwen van consumenten in voedingspro-
ducten ernstig schaden. Als gevolg van recente gevallen van fraude en integ-
riteitsproblemen zijn detailhandelaren en producenten ertoe overgegaan te 
controleren hoe hun toeleveranciers omgaan met integriteitsrisico’s. Consu-
menten die steeds veeleisender worden, stringentere wettelijke voorschriften, 
de grotere aansprakelijkheid van detailhandelaren, groothandelaren en food 
services, samen met de globalisering van de toevoer van producten: dit draagt 
er allemaal toe bij dat er behoefte ontstaat aan een uniform programma voor de 
productintegriteit. De evaluatie is bedoeld om stakeholders bij te staan, zodat 
er minder tijd verloren gaat door talrijke checks en audits en het vertrouwen en 
de transparantie in de levensmiddelenindustrie kan worden verhoogd.

IFS PIA – IFS Product Integrity Assessment is een evaluatie- 
programma waarmee gecheckt kan worden in hoeverre een 
onderneming adequaat omgaat met product-integriteitsri-
sico’s: is de onderneming in staat zodanig te voldoen aan de 
klantspecificatie dat een product volledig voldoet aan alles  
wat daarover meegedeeld wordt en wat op basis daarvan 
verwacht mag worden?
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IFS PIA
Toepassingsgebied
IFS PIA kan toegepast worden op uiteenlopende vormen van levensmiddelenverwerking, zoals:

• vlees, vis, gevogelte
• zuivelproducten en eieren
• groente en fruit
• graanproducten, bakkerijproducten, koek en snoep
• kruiden en specerijen

Dekking
De evaluatie van IFS PIA is gericht op het product en met name op de grondstoffen.  
De vereisten van de IFS PIA zijn onderverdeeld in zeven hoofdstukken: 

• management Commitment & bedrijfscultuur 
• toeleveringsketen en onderaannemers 
• productbetrouwbaarheid en certificaten 
• integriteits-risicomanagement ten aanzien van product & verwerking 
• traceerbaarheid en productbalans
• productintegriteit-managementsysteem
• financieel management rond productintegriteit 

Doelstellingen 
• Vastlegging van een op zich staande evaluatie van de productintegriteit door middel van een  
 uniform evaluatiesysteem
• Een solide basis voor vertrouwen tussen onderneming en klanten 
• Verbetering van productintegriteit-systemen in de toeleveringsketen
• Zo veel mogelijk tegengaan van dubbel werk en hoge kosten, aangezien de controles op de  
 productintegriteit van de afzonderlijke detailhandelaren tot een minimum worden beperkt
 

Voordelen 
Het IFS PIA-programma biedt aanzienlijke voordelen aan ondernemingen die streven naar hoge  
kwaliteit, productintegriteit en klanttevredenheid.
Een IFS PIA-evaluatie kan uw onderneming op de markt een belangrijk concurrentievoordeel opleveren:
• Een IFS-evaluatieprotocol voor zowel grote als kleine en/of minder geavanceerde ondernemingen 
• Waarborgt vergelijkbaarheid en transparantie voor de gehele toeleveringsketen 
• Uitvoering door gekwalificeerde, door IFS goedgekeurde integriteits-assessoren 
• Een systematische, risico-gebaseerde benadering vanuit productperspectief 
• Goed gestructureerde en consistente rapportage
• Scores geven weer in hoeverre elke eis geïmplementeerd is
• Kosten- en tijdbesparing voor zowel leveranciers als detailhandelaren


