
Normen zijn al lange tijd
belangrijk als bron van vak-
kennis en worden steeds

belangrijker. Daarvoor zijn verschil-
lende redenen te geven:
– de in de Europese Nieuwe Aanpak-
richtlijnen geformuleerde fundamen-
tele eisen worden in Europese nor-
men uitgewerkt en wordt steeds

vaker de toepassing van normen ver-
ondersteld (bijvoorbeeld milieuwet-
geving, Bouwbesluit);
– bij kwaliteitssystemen kan de toe-
passing van normen verplicht wor-
den gesteld (de ondernemer wordt
hierbij geacht zijn technische docu-
mentatie op peil te houden);
– in het kader van productenaanspra-
kelijkheid kan het essentieel zijn om

aan te tonen dat volgens de norm(en)
is gewerkt;
– de ‘product-life-cycles’ worden
steeds korter en toepassing van nor-
men helpt de ontwikkelingstijd ver-
korten;
– de tendens gaat steeds meer naar
co-makership. Normen kunnen als
basis dienen voor onderlinge afspra-
ken.

Europese normalisatie
Er zijn drie Europese normalisatie-
organisaties:
1. European Committee for Standar-
dization (CEN) voor de Europese
normalisatie op alle gebieden, met
uitzondering van elektrotechniek en
telecommunicatie;
2. European Committee for Electro-
technical Standardization (CEN-
ELEC) voor de Europese normalisatie
op elektrotechnisch gebied;
3. European Telecommunication
Standards Institute (ETSI) voor de
Europese normalisatie op het gebied
van telecommunicatie.
De Europese normalisatieactiviteiten
hebben tot doel:
– bevordering van de toepassing van
mondiale normen in de EG- en EVA-
landen;
– harmonisatie van nationale normen
en documenten;
– opstellen van nieuwe Europese nor-
men (EN’s) en harmonisatiedocu-
menten (HD’s) over onderwerpen
waarvoor geen normen bestaan;
– het ontwikkelen en toepassen van
procedures voor de wederzijdse
erkenning van beproevingsresultaten
en certificaten;
– samenwerking met EG, EVA en
Europese en mondiale economische,
wetenschappelijke en technische
organisaties.

Het belangrijkste kenmerk van de
(technische) afspraak die we norm
noemen, is dat deze op basis van
consensus is opgesteld. Bij de tot-
standkoming van een norm moeten
alle belanghebbende groeperingen
worden betrokken. Het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN) en het
Nederlands Elektrotechnisch Comité
(NEC) werken bij voorkeur samen
met vertegenwoordigers van organi-
saties en instellingen waarin belang-
hebbenden zijn verenigd.
Voor internationale normen geldt
geen implementatieplicht. In princi-
pe kunnen alle ISO- (International
Organization for Standardization) en
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IEC-normen (International Elektro-
tecnic Comité) ongewijzigd worden
overgenomen, maar dit is niet ver-
plicht. 

Bij de overname van Europese nor-
men (EN’s) als Nederlandse norm
(NEN-EN’s) is echter weinig sprake
van vrijblijvendheid. In de CEN- en
CENELEC-regels is opgenomen dat
elke EN door de lidstaten moet wor-
den geïmplementeerd en dat strijdige
nationale normen moeten worden
ingetrokken.

Als de norm valt onder een zogehe-
ten Nieuwe Aanpak-richtlijn, bijvoor-
beeld de Machinerichtlijn, dan kan
het nog moeilijker worden om hem
te negeren, aangezien in de Nieuwe
Aanpak-richtlijn slechts enkele fun-
damentele doelstellingen zijn
omschreven en voor technische
details wordt verwezen naar breed
gedragen normen, primair CENELEC
of CEN-normen (‘EN’). 

Mondiale normalisatie
De International Organization for
Standardization (ISO) organiseert de
mondiale normalisatie op alle terrei-
nen, behalve op het gebied van
elektrotechniek en telecommuni-
catie. ISO heeft als doelstelling
wereldwijde normen tot stand te
brengen door vrijwillige deelname
van een groot aantal landen. De toe-
passing van ISO-normen is facul-
tatief. Een land is niet verplicht om
een ISO-norm van toepassing te ver-
klaren.

Aangezien CEN in principe uitgaat
van bestaande ISO-documenten en
Europese normen in de EG bijna een
verplichte status hebben, is het aan
te raden om ook de ontwikkeling van
mondiale normen actief te volgen.
Als een norm valt onder een Nieuwe
Aanpak-richtlijn, zoals bijvoorbeeld
de Machinerichtlijn, leidt het ten dele
of zelfs niet toepassen van een
beschikbare Europese gehar-
moniseerde norm tot een wettelijke
voorgeschreven vergelijkbare bewijs-
last.

Machines
De Europese normalisatie-inspannin-
gen voor machines voor de voedings-
middelenproductie worden geleverd
binnen CEN/TC 153 ‘Food processing
machinery’. Deze commissie is opge-
splitst in de volgende 12 werkgroe-
pen (werkgroep 6 is inmiddels opge-
heven):

Wat is de huidige stand van zaken rond normalisatie

van uiteenlopende onderwerpen die betrekking

hebben op machines voor de voedingsmiddelen-

industrie en artikelen die in contact komen met

voedingsmiddelen? Dit artikel geeft een

samenvatting. Gestart wordt met uitleg over de wijze

waarop normalisatie is georganiseerd.

Bart van Cleef *

Wegwijs in normen en commissies voor machines voor de voedingsmiddelenindustrie

Normalisatie: De stand van zaken

PROCESTECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

Definitie normalisatie
Onder normalisatie wordt verstaan het - met zoveel mogelijk

belanghebbende groeperingen - opstellen en toepassen van regels

(normen) om orde of eenheid te scheppen op gebieden waar ver-

scheidenheid overbodig of ongewenst is.

Normalisatie in het algemeen en normen in het bijzonder maken

het maatschappelijk verkeer gemakkelijker en doelmatiger, bevor-

deren de kwaliteit van goederen en diensten, de veiligheid in het

algemeen en de gezondheid van mens en dier. Europese en inter-

nationale normen leiden er daarnaast toe dat technische handels-

belemmeringen kunnen worden opgeheven.

Smeermiddelen die in

aanraking komen met

voedingsmiddelen

moeten de ‘food grade’-

status hebben.



1. Bakery machines;
2. Meat processing machines;
3. Slicing machines;
4. Machinery and equipment for cate-
ring and large kitchens;
5. Machinery and equipment for pro-
cessing vegetable oils and fats;
7. Pasta making machinery;
8. Bulk milk coolers;
9. Cereals processing machinery;
10. Dairy machinery;
11. Machinery for processing fish and
seafood;
12. Safety requirements;
13. Hygiene requirements.

De werkgroepen 12 en 13 zijn
begonnen als ad-hoc groep die de
normen voor de algemene veilig-
heids- en hygiëne-eisen hebben
opgesteld, te weten:
– prEN 1672-1 Machines voor de
voedselbereiding - Veiligheids- en
hygiëne-eisen - Algemene basisre-
gels - Deel 1: Veiligheidseisen.
– EN 1672-2 Machines voor de voed-
selbereiding - Veiligheids- en hygië-
ne-eisen - Algemene basisregels -

Deel 2: Hygiëne-eisen.
De mondiale activiteiten zijn

gebundeld in ISO/TC 199 WG 2
‘Hygiene requirements for the design
of machinery’. 

Smeermiddelen
Een actueel onderwerp binnen de
CEN/TC 153 is momenteel smeer-
middelen. De meeste productiepro-
cessen hebben namelijk één ding
gemeen: ze gebruiken smeermidde-
len om alles soepel te laten draaien.
Gaat het daarbij om voeding, dran-
ken, genotmiddelen en farmaceuti-
sche producten, dan worden speciale
eisen gesteld aan de technische ver-
vaardiging. ‘Food grade’-smeermid-
delen moeten voldoen aan de streng-
ste eisen.

De Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA) heeft omschre-
ven welke oliën, componenten en
additieven mogen worden toegepast
in ‘food grade’-smeermiddelen.
Smeermiddelen die incidenteel in
aanraking met voedsel mogen
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komen, worden aangeduid met H-1.
Smeermiddelen die hieraan voldoen,
zijn wereldwijd geaccepteerd als de
meest veilige smeermiddelen. Als
contact met voedingsmiddelen is uit-
gesloten, volstaat H-2.

Internationale richtlijnen
Ook Europese richtlijnen geven aan
dat er voedselveilig moet worden
geproduceerd (EC directives
89/37/EC en 94/43EEC). De precieze
invulling van deze richtlijnen wordt
overgelaten aan de
voedingsmiddelenindustrie zelf. Een
helpende hand hierbij wordt geboden
door EHEDG (European Hygienic
Equipment Desing Group). Voedsel-
veiligheid trekt zich niet veel aan van
Europese grenzen en daarom werkt
EHEDG nauw samen met Ameri-
kaanse organisaties. ‘Food grade’ H-
1 smeermiddelen zijn DIN V 0010517
gestandaardiseerd.

Binnen EHEDG zijn subcommissies
in het leven geroepen met deskun-
digheid op het gebied van hygiëne tij-

Voorbeeld van een norm (ISO14159)
In 2002 is de door ISO/TC 199/WG 2 ‘Hygiene’ gemaakte norm ISO14159 ‘Hygie-

ne requirements for the design of machinery’ aangenomen. Deze norm is

bedoeld als ‘B’-type norm en is toepasbaar voor de hygiënerisico’s voor alle

machines in de gehele procesindustrie ( bijvoorbeeld voedsel, farmaceutica, bio-

technologie, cosmetica).

Enkele punten uit de norm:

1. Scope

Deze norm is van toepassing op alle machines en aanverwante uitrusting die

worden gebruikt in alle procesapplicaties waar hygiënerisico’s kunnen ontstaan

voor consumenten van het eindproduct.

2. Gevarenlijst

De gevaren betreffende hygiëne kunnen ontstaan door:

– microbiologische oorzaken (o.a. vergiften);

– chemische oorzaken (o.a. smeerolie, schoonmaakmiddelen);

– vreemde materialen (o.a. allergenen, metalen, materialen gebruikt in de con-

structie van machines).

3. Hygiëne-eisen en/of maatregelen

De basisstrategie voor het selecteren van hygiënemaatregelen voor het ontwerp

van machines en uitrusting dient in overeenstemming te zijn met ISO/TR 12100-

1:1991 en prEN 1050:1993. In figuur 1 is schematisch weergegeven hoe een en

ander aangepakt dient te worden. Nadat dit proces is toegepast voor alle moge-

lijke gevaren, kunnen de machines en bijbehorende uitrusting in vijf catego-

rieën worden onderverdeeld:

1. Machines die, na het volgen van hygiënische risicoanalyse, gedeeltelijk aan de

eisen van deze norm moeten voldoen om de geïdentificeerde risico’s te ontmoe-

ten om een veilig product te maken;

2. Machines die, na het volgen van hygiënische risicoanalyse, aan de eisen van

deze norm moeten voldoen en die moeten worden gedemonteerd om te kun-

nen worden schoongemaakt;

3. Machines die, na het volgen van hygiënische risicoanalyse, aan de eisen van

deze norm moeten voldoen en die zonder demontage kunnen worden schoon-

gemaakt;

4. Machines die, na het volgen van hygiënische risicoanalyse, aan de eisen van

deze norm moeten voldoen en die ontworpen zijn voor specifieke warmte, che-

mische of fysische gebieden om ze vrij te houden van relevante micro-organis-

men;

5. Machines die, na het volgen van hygiënische risicoanalyse, aan de eisen van

deze norm moeten voldoen en die zo ontworpen zijn dat ze macrobiologische

Fig. 1   Schematische risicoanalyse.
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dens de productie. Zo heeft de sub-
commissie Smeermiddelen een ‘gui-
deline’ geproduceerd waaraan ‘food
grade’-smeermiddelen moeten vol-
doen. Het registreren van H-1 smeer-
middelen wordt nu uitgevoerd door
onder andere NSF International, the
Public Health and Safety Company
(www.nsf.org/usda).

Al met al een intensief traject waar-
in de begeleiding en expertise van de
smeermiddelenleverancier op het
gebied van voedselveilig smeren een
belangrijke rol speelt.

Gebruiksartikelen
Iedereen eet wel eens met mes en
vork en wil dan natuurlijk geen
metaalvergiftiging oplopen. Daarom
zijn ook hiervoor normen opgesteld.

De Europese normalisatie-inspan-
ningen worden geleverd binnen
CEN/TC 194 ‘Utensils in contact with
food’. Deze commissie is opgesplitst
in de volgende vijf werkgroepen:
1. Cookware;
2. Catering containers;

3. Non-metallic tableware;
4. Cutlery and related items;
5. General chemical methods of test
for materials and articles intended to
come into contact with foodstufs.

De mondiale activiteiten zijn
gebundeld in ISO/TC 166 ‘Ceramic
and Glass ware’ en ISO/TC 186 ‘Cut-
lery’. 

Belangrijkste normen
De belangrijkste normen voor materia-
len en artikelen die bestemd zijn om in
contact te komen met voedingsmidde-
len zijn:
– NEN-EN 631 voedselcontainers;
–  NEN-EN 1186 kunststoffen. Deze 15-
delige norm beschrijft beproevingsme-
thoden voor de totale migratie bij
diverse temperaturen, vloeistoffen (o.a.
olijfolie) en verpakkingsmiddelen;
– NEN-EN 12546 Thermocontainers
voor huishoudelijk gebruik:
* deel 1 : Vacuümartikelen, thermos-
flessen en thermoskannen;
* deel 2 : thermotassen en thermo-
dozen;
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* deel 3 : koelelementen;
– NEN-EN 13120 Kunststofbestand-
delen die aan een limietwaarde wor-
den onderworpen (8 delen);
– NEN-EN-ISO 8442 Bestek en tafel-
zilver (8 delen).

De nationale inbreng voor Neder-
land wordt gecoördineerd door de
normcommissie ‘Machines voor de
voedselindustrie’, die drie keer per
jaar vergadert, en de normcommissie
‘Gebruiksartikelen in contact met
voedingsmiddelen’. Momenteel
bestaat de commissie ‘Machines
voor de voedselindustrie’ uit mede-
werkers van: Stork RMS BV (voor-
zitter), Coppens Food Systems BV,
Formax Incorporated, Metaalunie
(NBT), Meyn Food Processing Tech-
nology BV, TNO Voeding, Unilever
Engineering, Hoofdinspectie
gezondheidsbescherming, Steen
FPM International NV, Systemate
Numafa BV, Townsend Engineering
BV, Van Meeuwen Smeertechniek BV,
Werner & Pfleiderer Haton BV en
Wolfking Belam BV. ■

Hygiene risk Acceptable

b) Eccentric reducer

a) Concentric reducer

Hygiene risk Acceptable

a) Mounting of sensors

b) Conveyor rolling construction

Key
1 Dead space
2 Welds
3 Shaft

1

1
2

3

Lezers-oproep
De normalisatie-

inbreng vanuit Neder-

land wordt georgani-

seerd via de nationale

normcommissie

‘Machines voor de

voedselindustrie’. NEN

zoekt nog belangheb-

benden die hun erva-

ring en kennis in de

normcommissie willen

inbrengen en deel

willen nemen aan het

werk in de Europese

CEN/TC 153.

Daarnaast organi-

seert NEN momenteel

een cursus ‘Beoorde-

ling van hygiënisch

ontwerp’, gebaseerd

op NEN-EN 1672-2,

waarin een en ander

nader wordt toege-

licht.

inwerking voorkomen en die ontworpen zijn voor specifieke warmte, chemische

of fysische gebieden om ze vrij te houden van relevante micro-organismen.

4. Hygiënisch ontwerp

4.1 Materialen

Materialen die in contact komen met het product moeten tenminste:

– corrosiebestendig zijn;

– niet-giftig zijn;

– niet contamineren of een andere invloed hebben op het product;

– niet absorberend zijn;

– temperatuurbestendig zijn daar waar noodzakelijk.

4.2 Ontwerp en fabricage: oppervlakken die in contact komen met het product.

De volgende onderwerpen zijn van belang:

– oppervlaktegesteldheid;

– schoonmaak en inspectie;

– pasteurisatie en sterilisatie;

– microbiologische inwerking;

– drainage (zie figuur B.2);

– dode hoeken (zie figuur B.3);

– verbindingen;

– coatings;

– afrondingsstralen;

– afdichtingsringen;

– verbindingselementen (zoals bouten);

– assen en lagers;

– sensoren;

– openingen en afschermingen.

4.3 Ontwerp en fabricage: oppervlakken die NIET in contact komen met het pro-

duct.

Alle machines dienen zo ontworpen te worden dat ophoping van vuil etc. wordt

voorkomen. Tevens dienen schoonmaken, inspectie, service en onderhoud goed

te kunnen worden uitgevoerd.

Fig. B.3   Dode ruimtes.

Fig. B.2   Drainage van pijpleidingen.


