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Wetgeving

Met ISO 22000 wordt de levensmiddelenindustrie weer met een nieuwe norm gecon-

fronteerd. Zullen standaarden als BRC, IFS, HACCP, Eurep-GAP, GMP en ISO 9001

daarmee overbodig worden? Voorlopig nog zeker niet. Hoopgevend is dat binnen het

GFSI het besef groeit dat auditing efficiënter moet worden georganiseerd.

Op 11 oktober 2005 werd het eerste exem-
plaar van de Nederlandse vertaling van de
NEN-EN-ISO 22000-norm gepresenteerd.
Deze norm is door marktpartijen in Neder-
land (NEN), de EU (EN) en zelfs in een
groot aantal landen elders in de wereld
(ISO) geaccepteerd. De norm beschrijft de
analyse van de voedselveiligheid volgens
de HACCP-methode en de beheersing van
de voedselveiligheid in een management-
systeem. Het managementsysteem is op
de eisen uit de ISO 9001-2000-norm geba-
seerd. De HACCP-methode is overgeno-
men uit in de General Principles of Food
Hygiene uit de Codex Alimentarius. Dit
document beschrijft volgens welke basis-

voorwaarden en op welke manier een
HACCP-studie kan worden uitgevoerd.
Door de combinatie van management-
systeem en voedselveiligheidsysteem op
basis van de HACCP-principes biedt de
norm kansen voor verdere harmonisatie
van normen en standaarden op het gebied
van voedselveiligheid. Specifieke eisen
van retailers op het gebied van ‘Good
Practices’ kunnen worden opgenomen in
een aanvullend basisvoorwaarden-
programma.

Gehele keten
De ISO 22000-norm is gericht op beheer-
sing in de keten. De norm stelt expliciete

eisen aan de communicatie rond voedsel-
veiligheid met leveranciers en afnemers en
andere spelers. Daarbij moet iedere scha-
kel niet alleen met de aanpalende schakel
communiceren, maar ook met de daarna
of daarvoor komende schakels wanneer

het risico daar aanleiding toe geeft.
Samenwerking in de keten op het gebied
van voedselveiligheid wordt dus expliciet
geëist.
De ISO 22000-norm wil de gehele voedsel-
keten bedienen, inclusief de primaire sec-
tor. Daarnaast is de norm expliciet bedoeld
voor organisaties die niet betrokken zijn
bij directe voedselbewerking – denk aan
leveranciers van machines, schoonmaak-
bedrijven en ongediertebestrijders. 

Managementsysteem
Het managementsysteem komt sterk
overeen met ISO 9001-2000. De opbouw
en indeling wordt grotendeels gevolgd.
ISO 9001-2000 is gericht op kwaliteits-
zorg en niet op voedselveiligheid. ISO
22000 kan dan ook niet worden gezien
als vervanging van ISO 9001-2000. Door-
dat ISO 9001 als referentie is gebruikt,
kan de ISO 22000-norm goed worden
geïntegreerd met andere management-
systemen zoals ISO 14001 (milieu) en
OHSAS (arbeidsomstandigheden).

Stapje vooruit in harmonisatie voedselveiligheidssystemen

ISO 22000 – volwassen 
managements

NEN-directeur J. Wesseldijk
overhandigt Philip den Ouden,
directeur van de FNLI, het eerste
exemplaar van de ISO 22000-
norm.

Begin volgend jaar wordt het audit-
protocol opgesteld
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Voedselveiligheidsysteem
De inhoud van ISO 22000 komt voor wat
betreft het voedselveiligheidsysteem
sterk overeen met de Nederlandse toet-
singscriteria HACCP. Opvallend is dat in
het HACCP-plan significante gevaren
voor de volksgezondheid kunnen worden
beheerst als CCP’s, maar ook als OPRP’s
(Operational PreRequisite Programmes).
OPRP’s worden omschreven als basis-
voorwaardenprogramma’s die met een
gevarenanalyse worden geïdentificeerd
als noodzakelijk om de kans op ontstaan
of verspreiden van gevaren te beheersen.
Wanneer de beheersing een specifieke
maatregel betreft is het een CCP, anders
een OPRP. 
De VWA gaf tijdens de NEN-bijeenkomst
aan dat HACCP-gecertificeerde bedrij-
ven niet minder boeterapporten krijgen
voor een gebrekkige risicoanalyse dan
niet-gecertificeerde bedrijven. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit
de VWA nog weinig vertrouwen is in het
certificeren van voedselveiligheidsyste-
men. Dit vertrouwen kan alleen toene-
men indien de kwaliteit van de risicoa-
nalyses stijgt.

Basisvoorwaarden
ISO 22000 beschrijft 11 onderwerpen die
bedrijven moeten meenemen bij het

vaststellen van een basisvoorwaarden-
programma. Ook zijn er eisen opgeno-
men waaraan het basisvoorwaardenpro-
gramma moet voldoen. Het basisvoor-
waardenprogramma wordt niet in detail
omschreven, wel de input ervoor. Goede
voorbeelden van elementen die het pro-
gramma zou moeten bevatten, zijn te vin-
den in de nieuwe hygiëneverordening
852/2004 die sterk geënt is op de General
Principles of Food Hygiëne uit de Codex.
De Nederlandse normcommissie heeft bij
monde van NEN het voorstel gedaan om
een gedetailleerd voorbeeld van een ba-
sisvoorwaardenprogramma alsnog op te
nemen als bijlage van ISO 22000 in een
zogeheten Technical Specification. Dit
lijkt gezien het voorgaande dubbelop.
Voordeel van deze specificatie is wel dat
retailers ISO 22000 beter accepteren.
Vooral retailers hechten sterk aan een
heldere uitwerking van het basisvoor-
waardenprogramma.

Acceptatie
Er lijken geen marktpartijen te zijn die
ISO 22000 expliciet afwijzen. Bij het
vaststellen van de definitieve versie zijn
geen tegenstemmen van normcommis-
sies van landen geweest tegen deze ver-
sie. Het succes staat of valt bij een actie-
ve ondersteuning door marktpartijen.

Hierover is op het moment nog weinig
helderheid. In Europa is de invloed van
retailers op de eisen aan standaarden
voor de voedselveiligheid groot. Fons
Schmid van Ahold gaf tijdens het sym-
posium aan dat het GFSI (Global Food
Safety Initiative, een internationaal
samenwerkingsverband van 67 retailers)
de ISO 22000-norm nog niet volledig
accepteert, maar wel positief daarover

is. De inhoud van de norm wordt nog dit
jaar beoordeeld. Voorwaarden voor
acceptatie zijn (naast de inhoud) dat er
een auditprotocol beschikbaar moet zijn
en dat zoals eerder genoemd het basis-
voorwaardenprogramma meer wordt
uitgewerkt. Begin volgend jaar zal het
auditprotocol (met audit-omvang en -
frequentie) worden opgesteld voor certi-
ficering tegen de ISO 22000-norm. Een
goed auditprotocol is van groot belang
voor de status en acceptatie van de
norm. Het succes van de norm wordt
niet alleen bepaald door de inhoud,
maar vooral ook door de interpretatie en
de handhaving in audits. Hoopgevend is
dat het GFSI streeft naar het eenmalig
auditeren van soortgelijke elementen uit
verschillende standaarden (duale audi-
ting).
ISO 22000 lijkt op korte termijn geen
vervanging voor standaarden als BRC en
IFS. Belangrijkste reden is dat de eige-
naren van deze standaarden hun stan-
daard niet op willen geven. Of dat op
langere termijn wel zal gebeuren, is nog
maar de vraag. Een peiling onder de
aanwezigen op het symposium gaf aan
dat de aanwezigen daar nogal sceptisch
over zijn.

ntsysteem voedselveiligheid

Ard van der Woude
Ing. M.M. van der Woude, Précon Food Management, 030-

6566010, awoude@precon-food.nl.

Overeenkomst in opbouw ISO 22000 en ISO 9001-2000
Hoofdstuk ISO 22000 ISO 9001

1 Onderwerp en toepassingsgebied Onderwerp en toepassingsgebied
2 Normatieve verwijzingen Normatieve verwijzingen
3 Termen en definities Termen en definities
4 Managementsysteem voor Kwaliteitmanagementsysteem

voedselveiligheid
5 Managementverantwoordelijkheid Managementverantwoordelijkheid
6 Beheer van middelen Beheer van middelen
7 Planning en realisatie van veilige Realiseren van het product

producten (bevat de 12 HACCP-
stappen)

8 Meting, analyse en verbetering Validatie, verificatie en verbete-
ring managementsysteem

Bron: ISO 22000 bijlage A

De aanwezigen waren nogal sceptisch
over de acceptatie


