
vmt | 2 september 2005 | nr 18/19 41

De definitieve versie van ISO 22000 is door de

leden goedgekeurd. Van de actieve leden stemde

100% voor. Ook negen observerende ISO-leden

stemden positief. Deze steun geeft aan dat ISO

22000 breed gedragen wordt.

ISO 22000 (volledige titel: ‘Food Safety
Management Systems: Requirements for
any organization in the food chain’) is de
nieuwe mondiale ISO-norm voor mana-
gement van voedselveiligheid in organi-
saties in de agro-food-keten. De norm is
een antwoord op de overdaad aan stan-
daarden en certificaten in deze sector.
ISO 22000 is gebaseerd op de HACCP-
principes volgens de Codex Alimentarius
en de managementprincipes van ISO. De
norm is hiermee gemakkelijk te integre-
ren in ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
en ISO 14001 (milieumanagement).

Twijfel
Een jaar geleden waren er nog twijfels
over de concepttekst van de norm (ISO/
DIS 22000). Een aantal landen bracht
zelfs een negatieve stem uit. Andere lid-
staten gaven stevig commentaar op de
tekst. Dit gaf enerzijds aan dat het con-
cept op flink wat punten kon worden ver-

beterd, maar anderzijds dat er mondiaal
grote belangstelling voor deze norm be-
stond. De ISO-werkgroep heeft het afge-
lopen jaar al deze commentaren geëvalu-
eerd en de tekst van de norm aangepast.
Dat leidde tot een goed resultaat, zo
blijkt uit de score van 100% bij stem-
ming.

Certificaat
Met het afronden van ISO 22000 zijn de
eisen aan het management van voedsel-
veiligheid vastgelegd. Voor het behalen
van een ISO 22000-certificaat moeten
echter ook afspraken worden gemaakt

over het certificatieschema en de audit,
bijvoorbeeld over de duur van de audit of
de kwalificatie-eisen waar een auditor
aan moet voldoen. Deze zaken kunnen
nationaal, per land, worden vastgelegd.
Dit brengt wel het risico met zich mee dat
aan een certificaat behaald in, bijvoor-
beeld, Nederland een andere waarde kan
worden toegekend dan een certificaat
uit, bijvoorbeeld, Thailand. Om dit te
voorkomen ontwikkelt ISO nu een aparte
technische specificatie (ISO/TS 22003)
met eenduidige eisen aan instellingen
die audits en certificaties uitvoeren op
basis van ISO 22000. Eind juni legde een
ISO-werkgroep de hoofdlijnen van dit
ISO-certificatiedocument vast. Naar ver-
wachting publiceert ISO de specificatie
begin 2006.

Basale hygiëne
ISO heeft besloten in ISO 22000 niet in
detail aandacht te besteden aan basis-

voorwaarden voor een veilige voedselpro-
ductie, zoals voorzieningen voor per-
soonlijke hygiëne, reinigingsprogramma-
’s voor apparatuur, hygiënisch ontwor-
pen productielocaties en plannen voor
ongediertebestrijding. Nederland wil bij
ISO een voorstel indienen voor het op-
stellen van een ISO-specificatie met een
aantal van deze basisvoorwaarden. Deze

specificatie, in aanvulling op ISO 22000,
bevat toegevoegde waarde voor de in-
dustrie. Ook de GFSI-deelnemer in de
ISO-werkgroep gaf aan dat een dergelijke
specificatie van belang is voor de accep-
tatie van ISO 22000 door de retail.

Symposium
ISO 22000 wordt in de eerste helft van
september gepubliceerd en is bij het Ne-
derlands Normalisatie-instituut (NEN)
verkrijgbaar. NEN organiseert ter gele-
genheid van de publicatie op 11 oktober
2005 een symposium waarin ISO 22000
wordt geïntroduceerd en wordt ingegaan
op certificatie volgens deze norm.
Informatie (programma en aanmeldings-
formulier):
http://voedselveiligheid.nen.nl.
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Voedingsmiddelenbedrijven gaan gebukt onder een veelheid van standaarden, zoals HACCP,
BRC, IFS, SQF en ISO 9001. De nieuwe ISO 22000 zorgt voor harmonisatie en vereenvoudiging.
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