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IFS remote audits
IFS heeft de Guideline voor de nieuwe IFS Remote Surveillance Checks gelanceerd, die
in verschillende talen kan worden gedownload via de IFS-website.

IFS biedt deze IFS Remote Surveillance Check aan om te zien hoe een bedrijf de huidige
risico’s in het kader van zijn ondersteunende managementprocessen beheerst. Dit is
optioneel en kan worden gebruikt om vertrouwen te geven in de toeleveringsketen en
om de risicomanagementprocessen van zakenpartners te ondersteunen.
De IFS Remote Surveillance Check is een stand-alone oplossing die speciaal voor deze
crisissituatie is ontwikkeld. Deze check is vrijwillig, niet geaccrediteerd en het resultaat
ervan kan niet in aanmerking worden genomen voor huidige en/of toekomstige IFS certificeringsaudits en IFS Global Markets -evaluaties.
Ook zal IFS binnenkort een IFS GMP on-site Check uitbrengen. Deze vrijwillige on-site
Check volgt dezelfde principes als de IFS Remote Surveillance Checks en is met oog op
auditor capaciteit bedoeld om snel na te kunnen gaan of een site voldoet aan de IFScriteria met betrekking tot GMP in het algemeen en de vereisten met betrekking tot
HACCP- en ongediertebestrijding in het bijzonder.
Beide bovengenoemde instrumenten zijn alleen van toepassing op bedrijven die in het
verleden IFS gecertificeerd zijn, d.w.z. waar een audit niet mogelijk was als gevolg van
de Corona-crisis. Indien een IFS gecertificeerd bedrijf op vrijwillige basis besluit om voor
beide of een van deze twee instrumenten te kiezen, zullen ze worden uitgevoerd door
de certificerende instelling die verantwoordelijk is voor het IFS -certificaat. Let op:
Bedrijven die volgens een IFS Global Markets programma zijn beoordeeld kunnen alleen
kiezen voor de IFS Remote Surveillance Checks, de GMP Checks zijn voor deze bedrijven
niet van toepassing.
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Ook in deze coronaperiode is de IFS -positie aangaande de geldigheid van certificaten
onveranderd. Een IFS-certificaat geldt voor maximaal twaalf maanden. Dit betekent dat
wanneer het certificaat zijn vervaldatum bereikt, de certificering niet meer geldig is. IFS
verleent geen verlenging. Zodra de reisbeperking is opgeheven, dienen de on-site audits
opnieuw gepland te worden.
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