
De bestaande, tweede versie
van de HACCP-criteria (‘Cri-
teria voor het toetsen van een

operationeel HACCP-systeem’, sep-
tember 1998; zie kader) werd vorig
jaar grondig herzien en herschreven.

De nieuwe (derde) versie heeft een
andere naam gekregen: ‘Eisen voor
een op HACCP gebaseerd Voedselvei-
ligheidssysteem’ (September 2002),
hierna te noemen ‘HACCP-eisen’.
Deze is sinds 15 januari 2003 als
publicatie van het Centraal College
van Deskundigen HACCP beschik-
baar.

De grondige herziening van de
HACCP-criteria was nodig door
recente ontwikkelingen met betrek-
king tot op HACCP gebaseerde voed-
selveiligheidssystemen, zoals het
Global Food Safety Initiative, door de
terugkoppeling en kritiek vanuit

diverse belanghebbenden, vooral
internationale groeperingen en ont-
wikkelingen binnen de Codex Ali-
mentarius. Ook de nieuwste voorstel-
len voor Europese Richtlijnen inzake
Levensmiddelenhygiëne (EG Verorde-
ning No 178/2002 ‘General Food
Law’ d.d. 28 januari 2002), met daar-
in eisen voor sluitende voor- en ach-
terwaartse naspeurbaarheid en alge-
mene beginselen van hygiëne, maak-
te herziening van de HACCP-criteria
noodzakelijk.

Codex Alimentarius
In de HACCP-eisen is een aantal ont-
wikkelingen ingepast. De Codex Ali-
mentarius Commissie van de
FAO/WHO beschrijft een stappenplan,
inclusief zeven beginselen (zie kader)
waarin richtlijnen worden gegeven
voor de toepassing van het HACCP-
systeem [1]. Bovendien beveelt de
Codex bedrijven aan dat zij eerst een
minimum aan hygiënemaatregelen
doorvoeren vóórdat zij HACCP imple-
menteren: “Prior to the application
of HACCP to any sector of the food
chain, that sector should be opera-
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ting according to the Codex General
Principles of Food Hygiene, the
appropriate Codex Codes of Practice,
and appropriate food safety legisla-
tion.” Zoals verderop in dit artikel
wordt vermeld, wordt een aantoon-
bare aandacht gevraagd om te onder-
zoeken en te rapporteren in hoeverre
een bedrijf de basishygiënevoorwaar-
den op een aangepast niveau heeft
gerealiseerd, daarbij steunend op de
‘General Principles of Food Hygiene’,
hygiënecodes en geldende wet- en
regelgeving. Het bedrijf wordt ver-
plicht om de geldende
hygiënecode(s) te gebruiken voor het
opmaken en inrichten van het
HACCP-voedselveiligheidssysteem. 

De ‘General Principles of Food
Hygiene’ [2], zoals aanbevolen door
de Codex vormen als basisvoorwaar-
denprogramma (in de VS aangeduid
met ‘pre-requisite program’) een
intrinsiek onderdeel van de HACCP-
eisen.

Basisvoorwaarden
Volgens de nieuwe HACCP-eisen
moet het levensmiddelenbedrijf
beschikken over een volledige en
actuele beschrijving van het basis-
voorwaardenprogramma (BVP). Om
HACCP met succes te kunnen toepas-
sen, moeten de daarin opgenomen
procedures voldoende gedetailleerd
zijn vastgelegd, gevalideerd en volle-
dig operationeel en geverifieerd zijn.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het
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Derde versie HACCP-criteria grondig herzien en verder onder nieuwe naam:

Eisen voor een op HACCP gebasee

VOEDSELVEILIGHEID

HACCP-eisen
De ‘Eisen voor een op haccp gebaseerd voedselveilig-

heidssysteem’ is een normdocument dat door certifica-

tie-instellingen kan worden gebruikt om een operatio-

neel voedselveiligheidssysteem te toetsen. Naast deze

norm heeft hetzelfde centrale adviesorgaan, het Cen-

traal College van Deskundigen haccp, richtlijnen ont-

wikkeld over tijdsbesteding, rapportage, auditorkwalifi-

catievereisten, et cetera, als onderdeel van een certifica-

tieschema. Door vastlegging van dit certificatieschema

wordt bereikt dat alle certificatie-instellingen op dezelf-

de wijze komen tot uitgifte van een haccp-certificaat.

Om het vertrouwen te vergroten in de kwaliteit

van het onderzoek en het respecteren van alle regels

(tijdsbesteding, inzet gekwalificeerde onderzoekers)

is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie een

accreditatiestructuur opgemaakt. Hiertegen worden

certificatie-instellingen getoetst op hun bekwaam-

heid om een degelijk haccp-systeem te onderzoeken. 

Het Centraal College van Deskundigen HACCP

bestaat uit vertegenwoordigers van diverse belang-

hebbende groeperingen, zoals retailers, voedings-

middelenindustrie, bedrijfs- en productschappen,

consumentenorganisaties, bevoegde overheden,

onafhankelijke deskundigen en certificatie-instellin-

gen.

Het HACCP-certificatieschema zelf wordt internatio-

naal aangeboden door geaccrediteerde certificatie-

instellingen. Het wordt inmiddels toegepast in meer

dan 20 landen. De HACCP-criteria zijn daarbij steeds

dezelfde (en niet voor elk land verschillend). De

accreditatie van de certificeerder moet nu nog wel

gebeuren door de Nederlandse Raad voor Accredita-

tie, die als enige accreditatie-instelling hiervoor een

toetsingskader heeft uitgewerkt.

Alle certificaten moeten vóór 1 juli 2004

zijn afgegeven op basis van HACCP-eisen
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De transportband is evenwel geen
echt ‘kritisch beheerspunt’ dat
(semi)continu kan worden bewaakt.
Volgens de HACCP-eisen zal hier een
effectieve beheersing geschieden via
een aangepaste en gevalideerde reini-
gingsinstructie als onderdeel van het
basisvoorwaardenprogramma (‘Rei-
nigen en Desinfecteren’). Dergelijke
algemene beheersmaatregelen wor-
den niet (semi-)continu bewaakt als

een ‘kritisch beheerspunt’, maar
worden verplicht opgenomen in een
verificatiestructuur met bijvoorbeeld
een microbiologische bemonstering
van het product of swabs van de
transportband.

Hygiënecodes
Behalve het basisvoorwaardenpro-
gramma en de Punten van Aandacht
werd nog een aantal ontwikkelingen
in de derde versie ingepast. Het gaat
te ver om deze een voor een te behan-
delen, derhalve wordt volstaan met
ze op deze plaats te noemen.
– Hygiënecodes worden nu betrok-
ken in de bedrijfseigen HACCP-analy-
se;
– Grotere aandacht voor de invloed
op de voedselveiligheid in de gehele
voedselketen. Binnen het voedselvei-

opzetten, invoeren en handhaven van
programma’s voor het bestrijden van
ongedierte, onderhoud, reinigen en
desinfecteren en voor persoonlijke
hygiëne.

Door deze programma’s expliciet
op te nemen in de HACCP-eisen moet
het audit team deze controleren en
daarover rapporteren. Aangezien de
certificatie-instelling het onderzoek
uitvoert onder EN 45012-accreditatie
bekijken zij ook de opzet, implemen-
tatie en effectiviteit van het basis-
voorwaardenprogramma op systeem-
niveau. Ter verduidelijking: het is
niet specifiek de bedoeling om
tekortkomingen te rapporteren op
basis van een vervuilde vloer, loszit-
tende tegeltjes, houtsplinters op de
vloer, maar om deze operationele
afwijkingen via een oorzaakanalyse te
koppelen aan ontbrekende of falende
elementen van het managementsys-
teem, zoals bijvoorbeeld systemati-
sche tekortkomingen in het trai-
ningsprogramma, falende document-
beheersing waardoor de uitvoerder(s)
niet beschikken over de gewenste
documenten, gebrekkige implemen-
tatie van een verificatieprogramma of
onduidelijkheid in taken en verant-
woordelijkheden. 

Punten van Aandacht
De ‘Punten van Aandacht’ (PvA’s) in
de ‘HACCP-criteria’ leidden in de
praktijk tot verwarring. Ook werden
deze internationaal niet herkend. Zij

zijn in de HACCP-eisen daarom volle-
dig vervangen door een transparanter
beheersconcept (figuur 1).

In de HACCP-eisen worden signifi-
cante gevaren enerzijds beheerst via
specifieke beheersmaatregelen, als
onderdeel van ‘kritische beheerspun-
ten’ (CCP’s), en anderzijds via alge-
mene beheersmaatregelen, als onder-
deel van het basisvoorwaardenpro-
gramma. Een voorbeeld. De kook-
stap in het bereidingsproces van
vleespastei is aan te merken als een
‘kritisch beheerspunt’ dat (semi)con-
tinu kan worden bewaakt en gevolgd
(qua tijd en kerntemperatuur) om
afdoding van ziekteverwekkers te
waarborgen. De sanitaire toestand
van de transportband waarop plak-
ken paté na het snijden terechtko-
men, is volgens HACCP een signifi-
cant gevaar door de mogelijke aan-
wezigheid van ziekteverwekkers
(onder andere Listeria). Hoewel een
monitoring van sensorische parame-
ters niet de voorkeur geniet als
‘monitoring’ van de beheersing van
een CCP, legitimeert de volgende
passage uit de Codex betreffende
stap 8 deze benadering in de HACCP-
eisen wel: ‘Establish critical limits
for each CCP (see principle 3): “Criti-
cal limits must be specified and vali-
dated if possible for each CCP. In
some cases more than one critical
limit will be elaborated at a particular
step. Criteria often used include:
measurements of temperature, time,
moisture level, pH, Aw, available
chlorine, and sensory parameters such as
visual appearance and texture.” 
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Fig. 1   Structuur van een

op haccp gebaseerd voed-

selveiligheidssysteem.
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Opzet, implementatie en effectiviteit van

het basisvoorwaardenprogramma

worden voortaan beoordeeld op



ligheidssysteem moet het bedrijf
afdoende rekening houden met vei-
ligheidsaspecten van ingekocht pro-
duct als met veiligheidsaspecten bij
verwerking/gebruik van haar produc-
ten;
– De ‘Plan-Do-Check-Act’ manage-
mentcirkel is verder uitgewerkt;
– Validatie van beheersmaatregelen,
monitoring, enzovoort, om de doel-
treffendheid ervan op voorhand te
bevestigen, wordt nu nog nadrukke-
lijker vereist. Daarbij heeft het CCvD-
HACCP onderkend dat de definitie en
het gebruik van ‘validatie’ in de
Codex Alimentarius niet geheel cor-
rect is. Validatie is geen onderdeel
van verificatie, maar een belangrijke,
aparte activiteit;
– Interne audits en verificatie van het
HACCP-systeem worden significant
belangrijker;
– Een grotere nadruk wordt gelegd
op de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsmanagement;
– Verbeterde mogelijkheden tot inte-
gratie met andere managementsyste-
men.

Invoering
Alle HACCP-certificaten moeten vóór
1 juli 2004 zijn afgegeven op basis
van deze derde versie. Tot 1 juli 2003
worden nog HACCP-certificaten uit-
gereikt op basis van de ‘Criteria voor
toetsen van een operationeel HACCP-
systeem’ van September 1998 (tweede
versie). Daarna hebben deze certifi-
caathouders dus nog een jaar de tijd
om over te gaan op de HACCP-eisen.

Vanaf 1 oktober 2003 moeten de
certificaathouders door certificatie-
instellingen worden getoetst op
basis van de nieuwe HACCP-eisen.
Corrigerende maatregelen voor de
tekortkomingen op basis van deze
derde versie moeten uiterlijk 1 juli

2004 zijn geïmplementeerd en geve-
rifieerd door de certificatie-instel-
ling.

De overgang van de ‘oude’ HACCP-
criteria naar nieuwe HACCP-eisen
kan worden gemaakt tijdens het
halfjaarlijkse controlebezoek. In
voorkomende gevallen moet dat
geheel worden besteed aan het
onderzoeken van specifieke verschil-
len. Een tweefasenonderzoeksme-
thodologie moet voortaan door de
certificatie-instelling worden toege-
past bij elk initieel certificatieonder-
zoek en elk herbeoordelingsonder-
zoek op basis van de nieuwe HACCP-

eisen. In de tweefasenonderzoeks-
methodologie onderzoekt de certifi-
catie-instelling apart de uitvoering
van de HACCP-analyse en inspecteert
de inrichting. 

ISO en GFSI

Het Centraal College van Deskundi-
gen – HACCP heeft de HACCP-eisen
ingebracht in de technische commis-
sie (TC 34) van ISO (International
Organization for Standardization)
die momenteel de ISO 22000 stan-
daard voor voedselveiligheidssyste-
men voorbereidt. Deze heeft de
HACCP-eisen als basis genomen voor
de ontwikkeling van een nieuwe,
wereldwijd geldende norm voor
voedselveiligheidssystemen. Twee
maanden geleden is een eerste docu-
ment ‘de Commission Draft’ ter kri-
tiek aangeboden aan de nationale
normalisatie-instellingen. Geconsta-
teerd mag worden dat zeer veel van
de HACCP-eisen zijn overgenomen
door de ISO technische commissie.
Het standaardisatieproces zal nog
enkele jaren in beslag nemen. Voor-
dat de ISO 22000-norm als basis gaat
dienen voor certificatieschema’s
moet daarbij nog een jaar worden
opgeteld. Met certificatie op basis
van de derde versie van de HACCP-
criteria wordt echter een goede aan-
sluiting geboden op de nieuwe ISO
22000. Na publicatie van de ISO
22000 standaard, zal het CCvD-
HACCP haar certificatieschema
opnieuw beoordelen.

Op 23 januari jongstleden heeft de
internationale Task Force van de Glo-
bal Food Safety Initiative (GFSI, [3, 4,
5]), een project dat werd gefaciliteerd
door CIES, een wereldwijd samen-
werkingsverband van supermarkt-
concerns, bevestigt dat de ‘Criteria
voor het toetsen van een operationeel

HACCP-systeem’ (september 1998) in
overeenstemming zijn met de inhoud
van GFSI Guidance Document. De
‘HACCP-criteria’ hebben samen met
de BRC Food Standard, de Interna-
tional Food Standard en de EFSIS-
standard een ‘GFSI endorsement’
(‘goedkeuring’) verkregen. Tijdens
dit proces zijn ook al de HACCP-eisen
(september 2002) door het CCvD-
HACCP aan GFSI voorgelegd. Aange-
zien de HACCP-eisen toen nog niet
gepubliceerd waren, kon nog geen
officiële goedkeuring worden gege-
ven door GFSI. Het CCvD-HACCP
heeft begin januari 2003 de derde
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versie formeel aangemeld aan FGFSI.
Gesteld mag worden dat de derde
versie, nog meer dan de tweede ver-
sie, voldoet aan de eisen van GFSI.
Van de vier nu door GFSI goedge-
keurde normen zijn de ‘HACCP-
eisen’ de enige met een langjarige
praktijkervaring (sinds 1996) en met
een wereldwijde accreditatie.

Concreet betekent dit dat HACCP-
certificaathouders, mits de invoering
en handhaving van hun operationele
HACCP-systeem goedgekeurd zijn, A-
merken kunnen leveren aan interna-
tionale supermarktconcerns onder
hun motto ‘certified once, accepted
everywhere’. In de praktijk is dit nog
(lang) niet gerealiseerd [6]. Ondanks
de afspraken in GFSI zijn niet alle
supermarktconcerns bereid om
HACCP-certificatie te aanvaarden.
Vooral de Engelse retailers houden in
het kader van hun ‘due dilligence
principe’ vast aan rapporten willen
niet slechts een certificaat zien.

Alternatieven voor HACCP-certifica-
tie is een BRC- of een IFS-certificaat.
Beide zijn ruimer op het vlak van
kwaliteitsmanagemensysteem en
kwaliteitsaspecten. Dit op basis van
wensen van supermarktconcerns om
ook beoordeeld te zien in welke mate
de kwaliteitsaspecten die zij met hun
leveranciers in specificaties hebben
vastgelegd, worden geborgd en waar-
gemaakt. Daar staat tegenover dat
fabrikanten van (A-)merkartikelen
eerder zullen neigen naar HACCP-
certificatie gezien de grotere diep-
gang van de boordeling van hun
voedselveiligheidssysteem.

Het CCvD-HACCP heeft in de
HACCP-eisen zich primair gericht op
activiteiten en acties om de veiligheid
van voedingsmiddelen te borgen. De
beheersing van de kwaliteit en deug-
delijkheid van voedingsmiddelen
wordt gezien als een noodzakelijk
element van een kwaliteitsmanage-
mentsysteem, tenzij de afwijkingen
van de kwaliteit kunnen leiden tot
onveilige voedingsmiddelen. Voor
kwaliteitssystemen bestaat reeds een
wereldwijde standaard: ISO
9001:2000. ■
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Principles of the HACCP system:
1. Conduct a hazard analysis;

2. Determine the Critical Control Points (ccp’s);

3. Establish Critical Limits;

4. Establish a system to monitor control of the ccp;

5. Establish the corrective action to be taken when monitoring

indicates that a particular ccp is not under control;

6. Establish procedures for verification to confirm that the haccp

system is working effectively;

7. Establish documentation concerning all procedures and records

appropriate to these principles and their application.

Nog niet alle supermarktconcerns aanvaarden het

HACCP-certificaat


