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Voedselveiligheid

“Het wordt steeds duidelijker dat ISO 22000 een belangrijke rol

zal gaan spelen bij het managen van voedselveiligheid in de

agrofoodketen” – zo viel te horen na afloop van de vijfde verga-

dering van de ISO-werkgroep: ‘Food safety management sys-

tems’. De groep kwam op 5 en 6 januari in Denemarken bijeen

om te werken aan de norm ISO 22000 getiteld: ‘Food safety

management systems – Requirements for organizations

throughout the food chain’.

Nederland is via het Nederlands Normali-
satie-instituut (NEN) betrokken bij ISO
22000. Waar andere standaarden voor
voedselveiligheid soms moeizaam hun
weg vinden, wint ISO 22000 aan support.
De titel van de norm, Food safety
management systems – Requirements for
organizations throughout the food
chain’, geeft kort en krachtig aan waar
het om gaat: een ISO-norm met eisen
aan een managementsysteem voor voed-
selveiligheid gericht op alle schakels in

de voedselketen. Deze nieuwe loot aan
de ISO-stam voor managementsystemen
combineert ‘the best of both worlds’:
concrete voedselveiligheidcondities,
gebaseerd op de basishygiënevoorwaar-
den en de HACCP-standaard van de
Codex Alimentarius, en een effectief
management van de beheersmaatrege-
len op basis van de kwaliteitsmanage-
mentstandaard ISO 9001. De norm is
ketengericht en van toepassing op
bedrijven in de agrofoodsector, variërend
van primaire productie tot retail, en de
toeleverende bedrijven zoals de verpak-
kings- en de reinigingsmiddelenindus-
trie. De ISO-werkgroep zal de norm naar
verwachting eind 2005 afronden.

Partijen
ISO heeft in 2002 besloten een norm op
te stellen voor het managen van voedsel-
veiligheid. Belangrijkste reden was een
antwoord te geven op de grote verschei-

denheid in standaarden en certificaten,
zowel nationaal als internationaal.
Inmiddels nemen circa 30 experts deel
aan het project. Ze zijn afkomstig uit lan-
den als Denemarken, Duitsland, Neder-
land, UK, Hongarije, Malta, Frankrijk,
USA, Canada, Australië, Japan en Korea.
Daarnaast werken drie organisaties mee
aan ISO 22000. CIAA (Vereniging van de
agrofoodindustrie in de Europese Unie ),
CIES The Global Food Safety Initiative
(retailers) en Codex Alimentarius.
ISO heeft in een vroege fase via de aange-
sloten nationale normalisatie-instellingen
(NEN voor Nederland) alle betrokken par-
tijen en deskundigen uitgenodigd om aan
de ontwikkeling van ISO 22000 deel te
nemen. Daarmee is hen de mogelijkheid

geboden om een actieve bijdrage te leve-
ren aan het opstellen van de normtekst.
Middels dit ‘all parties concerned’-princi-
pe wil ISO een norm ontwikkelen die door
een groot aantal partijen in de agrofood-
keten wordt geaccepteerd, variërend van
primaire productie tot diervoeder en
retail. Deze aanpak moet leiden tot een
grote marktacceptatie van de norm. Uit
de actieve deelname aan het project van
de CIAA en CIES, blijkt dat ook bij deze
partijen ISO 22000 aan support wint.

ISO en Codex
Veel bedrijven en andere organisaties in
de agrofoodketen hebben al manage-
mentsystemen voor kwaliteit (ISO 9001),
milieu (ISO 14001), arbo (OHSAS) of een
combinatie hiervan. Deze systemen wer-
ken binnen de kaders van een gestructu-
reerd managementsysteem. Voor de
voedselveiligheid is een effectief
managementsysteem ook noodzakelijk.
Dit biedt maximale waarborgen voor de
organisatie en haar belanghebbende par-
tijen. Het ligt voor de hand om het
managen van voedselveiligheid op de
bestaande systemen aan te laten sluiten,
zodat een coherente structuur ontstaat.
ISO 22000 voorziet hierin doordat de
norm de structuur en benadering van
ISO 9001:2000 volgt. Bovendien is een
officiële vertegenwoordiger van de com-
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missie die ISO 9001 heeft opgesteld
(ISO/TC 176 – ‘Quality management and
quality assurance’) betrokken bij het
opstellen van ISO 22000. Dit waarborgt
dat de norm een volwaardig lid wordt van
de familie van ISO-managementnormen.
Binnen dit raamwerk van de kwaliteits-
management eisen van ISO zijn de
HACCP-techniek, zoals gedefinieerd door
de principes en het stappenplan van
Codex Alimentarius, en de diverse ‘pre-
requisite programmes’ (basisvoorwaar-
denprogramma’s), die gebaseerd zijn op
de ‘General Principles of Food Hygiene’
van de Codex Alimentarius, geïntegreerd.
ISO 22000 biedt daarmee een antwoord
op de internationale vraag naar een certi-
ficeerbare norm die pre-requisites,
HACCP, en managementelementen com-

bineert tot een efficiënte manage-
mentsysteemnorm voor voedsel-
veiligheid.

Basis
ISO 22000 is een eisen-
stellende norm en kan
ook worden gebruikt
als basis voor een
HACCP-certifi-
caat. De ver-
wachting is
dat veel
Neder-
land-
se

bedrijven hun huidige HACCP-certi-
ficaat na publicatie van ISO 22000

zullen omzetten naar een certifi-
caat op basis van deze norm.

De voordelen liggen voor de
hand: een certificaat op

dselveiligheid in de keten

Producenten en leveranciers in de agrof-
oodketen zijn de laatste jaren geconfron-
teerd met een sterke groei van het aantal
voedselveiligheidstandaarden (HACCP,
BRC food en verpakkingen, IFS, EurepGAP,
GMP diervoeder et cetera) en eisen voor
certificatie. Deze wildgroei leidt tot een
onnodige verhoging van kosten en een risi-
co dat afgegeven certificaten tot een
‘schijnveiligheid’ leiden als gevolg van
onvoldoende beheersing en daarmee
onvoldoende kwaliteit van de uitgevoerde
audits.
Ook op zich goede initiatieven zoals het
Global Food Safety Initiative hebben nog
niet geleid tot de harmonisatie waar al
lang op wordt gewacht. Een groot aantal
supermarktketens in Europa eisen nog
steeds certificatie tegen een specifieke
norm als BRC of IFS.
ISO 22000 is een goede oplossing voor deze problemen.
Voorwaarde is wel dat de verschillende belanghebbenden in
de agrofoodketen de norm accepteren en als basis gebrui-
ken voor de beheersing van voedselveiligheid in de gehele
keten.

Good practices
Belangrijke voordelen van ISO 22000 zijn de toepasbaar-
heid voor de gehele agrofoodketen, de internationale
acceptatie en, specifiek voor de Europese situatie, het feit
dat eisen zoals opgenomen in normen als BRC en IFS ver-
gaand worden afgedekt. Het belangrijkste verschil met

deze bestaande normen is dat er in
ISO 22000 geen gedetailleerde lijst met
eisen aan good practices is opgenomen.
Het is echter ook niet mogelijk om een
volledige lijst op te stellen voor alle
bedrijven en alle situaties. De norm ver-
eist wel de implementatie van good prac-
tices en verwijst naar diverse sectorcodes
welke internationaal zijn geaccepteerd en
door bedrijven kunnen worden gebruikt.
Als afnemers zoals de supermarkten
ISO 22000 accepteren als basisvoorwaar-
de voor HACCP en managementsysteem-
eisen en eventueel alleen een aantal aan-
vullende eisen stellen, zal in ieder geval
de grote overlap die momenteel voor de
verschillende normen en certificatie-
audits geldt, worden voorkomen.

Omzetten
Als reeds gecertificeerde organisaties de aanvullende eisen
van ISO 22000 hebben geïmplementeerd kunnen de certifica-
ten worden omgezet naar een ISO 22000-certificaat. De
inspanning die hiervoor nodig is hangt af van de mate van
overeenstemming van de normen met ISO 22000. Voor
HACCP-gecertificeerde systemen zal de inspanning klein
zijn, voor BRC en IFS groter.
Kortom, ISO 22000 biedt een unieke kans voor een verhoging
van de voedselveiligheid in de gehele agrofoodketen, een
wereldwijde harmonisatie van standaarden en een verbete-
ring van de efficiency (en daarmee verlaging van de kosten)
van certificatie audits.

Cor Groenveld, LRQA: ‘ISO 22000 betekent harmonisatie in de chaos van standaarden’
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basis van eisen uit een internationale ISO-
norm zal in het buitenland eerder worden
erkend. De Nederlandse inzet in de ISO-
werkgroep, die via de NEN-normcommis-
sie wordt geleverd, is er dan ook mede op
gericht een aantal cruciale elementen uit
de NL-eisen voor HACCP in de ISO-norm
over te brengen.

Marcel de Vreeze, Cor Groenveld, Paul
Mathot
Drs. M.E.J. de Vreeze, Nederlands Normalisatie-instituut,

afdeling Landbouw en levensmiddelen, Delft, marcel.devree-

ze@nen.nl; ing. C.A. Groenveld, Lloyd’s Register Quality

Assurance, Rotterdam; ir. P.J. Mathot, Nederlandse Zuivel

Organisatie, Zoetermeer.

De in de CIAA verenigde Europese agro-
foodindustrie ondersteunt het initiatief
voor de nieuwe ISO-standaard. Dit wordt
vooral ingegeven door de behoefte aan één
internationaal erkende voedselveiligheids-
tandaard die niet aan bepaalde sectoren is
gebonden en die van toepassing is op de
gehele voedsel- en diervoederketen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de ISO-
werkgroep is op aandrang van de agrof-
oodindustrie de ketengerichte aanpak
benadrukt. De normtekst is wat dit betreft
op diverse punten aangescherpt. Dit blijkt
ook uit de nieuwe subtitel (‘Requirements
for organizations throughout the food
chain’). De tekst gaat op diverse plaatsen
in op ‘expected handling’ en ‘intended use’
van grondstoffen en (tussen)producten in
de keten en er worden concrete eisen
gesteld aan de communicatie van gevaren naar de vooraf-
gaande en opvolgende schakels. Daarnaast worden eisen
gesteld met betrekking tot de traceerbaarheid en hoe om te
gaan met potentieel onveilige producten en recalls.

Globalisering
Deze ketenbenadering is hard nodig. Voedselveiligheid heeft
in deze tijd van globalisering en langer wordende ketens
alles te maken met een effectief ketenmanagement. Voed-
selincidenten vinden vaak hun oorzaak in de beginschakels
van de keten waar niet altijd voldoende kennis is van de
gevaren voor de eindproducten van de keten. Zo kan het
voorkomen dat in het begin van de keten grondstoffen voor
diervoeders worden gedroogd met technieken en brandstof-
fen die voor de afnemers in dat deel van de keten niet
bezwaarlijk zijn, maar die aan het eind kunnen leiden tot een
onacceptabele verontreiniging met productvreemde stoffen.

Hier is het dus noodzakelijk dat tot ver
terug in de keten over een gevaar voor con-
taminatie van een voedingsmiddel wordt
gecommuniceerd. De bedrijven in de scha-
kel waar deze contaminatie wordt veroor-
zaakt, moeten dit gevaar vervolgens mee-
nemen in hun HACCP-analyse. Het is ook
mogelijk dat dit collectief gebeurt en dat
de vereiste beheersmaatregelen worden
opgenomen in een hygiënecode van die
sector.
Het kan ook voorkomen dat gevaren naar
de vervolgschakels in de keten moeten
worden gecommuniceerd. Een voorbeeld is
tonijn. Aangeleverde tonijn die rauw ver-
werkt wordt (bijvoorbeeld voor sushi) zal
aan striktere hygiëne-eisen moeten vol-
doen dan tonijn die in een volgende scha-
kel van de keten wordt verhit.

Communicatie
Gevaren voor de voedselveiligheid moeten dus vaak in scha-
kels van de keten worden beheerst waar deze geen direct
risico vormen voor dat deel van de keten. Communicatie is in
zo’n situatie essentieel. De huidige normtekst van ISO 22000
is op dit punt aanmerkelijk verbeterd.
De noodzaak voor een internationale voedselveiligheidstan-
daard die op de gehele keten van toepassing is wordt niet
alleen door levensmiddelenbedrijven en retailers onderkend.
Dit blijkt uit het feit dat de ontwikkeling van ISO 22000 in
Nederland wordt ondersteund door de VAI, VWA/Keurings-
dienst van Waren en diverse productschappen. Het Product-
schap Diervoeder heeft zich bij het herschrijven van hun
GMP-standaarden (GMP+) onder andere gebaseerd op deze
concept ISO-norm. Deze partijen zijn verenigd in de NEN-
normcommissie ‘Voedselveiligheids management’ (370 800).

Paul Mathot, CIAA: ‘In ISO 22000 bestaat meer nadruk op de ketenbenadering’

Fig.3   De voedingsmiddelenindustrie is com-
plex. Op dit moment is er geen voedselveilig-
heidstandaard die bruikbaar is voor alle par-
tijen. De ISO 22000 is dat wel.
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