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CertifiCatie  
VoedselVeiligheid  
eN duurzaamheid

Gebruik en  
erkenning van     
ISO 22000 groeit
het gebruik en de erkenning van iso 22000 neemt toe. aan-
vullende publicaties op deze internationale basisnorm voor het 
managen van voedselveiligheid vergemakkelijken de implemen-
tatie. sinds 2005 werden op basis van deze norm wereldwijd 
20.000 certificaten verstrekt. ook in Nederland neemt de 
belangstelling toe, vooral na de nieuwe BrC- en ifs-versies.

kunnen aanpassen tot een voor Nederland-
se marktpartijen acceptabel en bruikbaar 
document. 

Normen en certificaten
De begrippen ISO 22000 en FSSC 22000 
worden nogal eens door elkaar gebruikt. Je 
leest bijvoorbeeld over de FSSC 22000-
norm of over het ISO 22000-certificaat. Het 
lijkt dan alsof het over hetzelfde gaat, terwijl 
het in feite twee verschillende zaken zijn. 
ISO 22000 en de overige in tabel 1 genoem-
de normen zijn documenten waarin eisen 
en regels worden vastgelegd voor een 
managementsysteem voor voedselveilig-
heid. Hoewel de aanduiding ‘norm’ mis-
schien anders doet vermoeden, zijn het in 
principe vrijwillige afspraken. ISO legt de 
normen aan niemand op. ISO zelf voert ook 

ISO 22000 is in principe toepasbaar in de 
gehele voedingsmiddelenketen. Bij het 
opstellen van de norm in 2005 is er bewust 
voor gekozen om niet te veel sectorspecifie-
ke details op te nemen. Dit zou de norm te 
ingewikkeld en omvangrijk maken. 
De eisen in ISO 22000 zijn algemeen gefor-
muleerd. Al snel bleek dat veel organisaties 
behoefte hebben aan een meer gedetailleer-
de uitwerking van de norm voor een speci-
fieke sector. ISO heeft hier op ingespeeld 
met het opstellen van aanvullende Techni-
cal Specifications (ISO/TS) met basisvoor-
waarden die specifiek voor een sector zijn.
De eerste was ISO/TS 22002-1 (‘-1’ bete-
kent deel 1), gepubliceerd in 2010. De tekst 
is gebaseerd op een Brits normdocument, 
PAS 220, uit 2008. ISO/TS 22002-1 is 
inhoudelijk nagenoeg identiek aan PAS 220, 
maar heeft als voordeel dat het een interna-
tionale publicatie is met een vergelijkbare 
status als ISO 22000. PAS 220 is inmiddels 
ingetrokken en vervangen door de ISO-
publicatie, ook in het FSSC 22000 certifica-

refereNtie titel

NeN-eN-iso 22000:2005 requiremeNts for aNy orgaNizatioN iN the food ChaiN

NPr-iso/ts 22002-1:2010 Prerequisite Programmes – Part 1: food maNufaCturiNg

NPr-iso/ts 22002-2:2013 Prerequisite Programmes – Part 2: CateriNg

NPr-iso/ts 22002-3:2012 Prerequisite Programmes – Part 3: farmiNg

iso/dts 22002-4 Prerequisite Programmes – Part 4: food PaCKagiNg  
maNufaCturiNg

iso/wd ts 22002-5 Prerequisite Programmes – Part 5: traNsPort aNd  
storage

NPr-iso/ts 22003:2007 requiremeNts for auditiNg aNd CertifiCatioN

NPr-iso/ts 22004:2005 guidaNCe oN the aPPliCatioN of iso 22000:2005

NeN-eN-iso 22005:2005 traCeaBility iN the feed aNd food ChaiN

Tabel 1. overzicht iso-normen voor management van voedselveiligheid.

tieschema. In 2011 verscheen ISO/TS 
22002-3 (‘farming’) met basisvoorwaarden-
programma’s gericht op het boerenbedrijf. 
In 2012 volgde ISO/TS 22002-2 met pro-
gramma’s gericht op de cateringsector.
In 2013 wordt deel 4 verwacht, speciaal 
opgesteld door en voor producenten van 
verpakkingsmaterialen voor voedingsmid-
delen. Nederlandse experts van DSM en 
SABIC Europe hebben, door een actieve 
opstelling in de ISO-werkgroep, de inhoud 
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geen certificatie uit, maar maakt de normen 
die anderen als basis voor een certificaat 
kunnen gebruiken.

FSSC 22000
FSSC 22000 is een integraal certificatiesche-
ma voor voedselveiligheidsmanagement in 
de voedselketen. Dit schema bestaat uit een 
eisenstellend document (ISO-norm) en een 
auditprotocol waarin specifieke voorwaar-
den aan de certificatie tegen de norm zijn 
geformuleerd. 
Het schema stelt in principe niet zelf de 
eisen op voor een voedselveiligheidsma-
nagementsysteem, maar baseert zich hier-
voor op de eisen uit bestaande ISO-publica-
ties. De belangrijkste hiervan is ISO 22000, 
de basisnorm met eisen voor de gehele 
voedselketen. Daarnaast kan het certifica-
tieschema zich baseren op een of meer in 
ISO verband ontwikkelde programma’s met 
basisvoorwaarden (prerequisite program-
mes of PRPs), zie tabel 1.  Het FSSC 22000 
certificatieschema op basis van de ISO-nor-
men is erkend door het Global Food Safety 
Initiative (GFSI). Deze erkenning is onlangs 
vernieuwd.

Transport en opslag
Eind 2012 heeft ISO een oproep gedaan 
voor kandidaten voor het voorzitterschap 
van de nieuwe ISO-werkgroep ‘Transporta-
tion and storage’. Deze werkgroep gaat een 
ISO-norm opstellen over voedselveilig-
heidsaspecten bij transport en opslag van 
voedingsmiddelen. De nieuwe norm zal als 
deel 5 aan de ISO 22000-reeks worden toe-
gevoegd. Betrokkenheid van Nederland, 
toch een internationaal transportland bij 
uitstek, lijkt voor de hand te liggen en kan 
strategische voordelen opleveren. 

Overzicht aantal certificaten 
Eind december 2012 is de ‘ISO Survey of 
Management System Standard Certificati-
ons 2011’ verschenen, zie de figuur. Deze 
survey geeft een jaarlijks overzicht van 

mondiaal verstrekte certificaten op basis 
van ISO-normen voor managementsyste-
men. Het aantal certificaten is in het alge-
meen gegroeid. Op basis van ISO 
22000:2005 zijn er in 2011 in totaal 19.980 
certificaten verstrekt in ongeveer 140 lan-
den, een toename van 8% (1.400; in 2010 
was deze groei zelfs 34%). China en India 
bevinden zich in de top van landen met de 
meeste certificaten. Ook NEN bespeurt in 
Nederland een toenemende belangstelling 
voor ISO 22000 en aanverwante normen, 
vooral na de invoering van de nieuwe ver-
sies van BRC en IFS.

Certificatienormen aangepast
ISO licht alle normen periodiek door om te 
bepalen of deze nog actueel zijn, gewijzigd 
moeten worden of zelfs kunnen worden 
ingetrokken. In dat kader heeft ISO beslo-

ten om ISO/TS 22003 (auditing en certifi-
catie van een voedselveiligheidsmanage-
mentsysteem) uit 2007 op een aantal pun-
ten aan te passen. De eisen gesteld aan de 
auditor worden in de nieuwe versie meer 
gebaseerd op zijn competenties, de norm 
wordt ook geschikt voor product- en pro-
cescertificatie en de berekening van de 
auditduur wordt aangepast. De nieuwe ver-
sie zal begin 2014 worden gepubliceerd. 
ISO 22000 zelf zal in 2014 worden doorge-
licht. De kans is groot dat ISO besluit om, 
op basis van inmiddels opgedane ervaring, 
verbeteringen door te voeren. Input bij dit 
proces namens Nederland loopt via de 
NEN normcommissie.

marCel de Vreeze

drs. m.e.J. de Vreeze, consultant landbouw & 

levensmiddelen, NeN, marcel.devreeze@nen.nl

Figuur 1. aantal op basis van iso 22000 verstrekte certificaten opgesplitst 

naar de diverse werelddelen. (bron: iso). 
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