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ISO 22000:2005

Certificering van bedrijven op voedselveiligheid en kwaliteit.
Introductie

In een steeds groter aantal landen is in de afgelopen decennia
het besef ontstaan dat veilig voedsel en kwaliteit onontkoombaar
zijn en een vast aspect dienen te zijn binnen (inter)nationaal
beleid met betrekking tot voedselproductie. Vanuit de opzet
van de Codex Alimentarius en de HACCP norm (zie ook
productsheet HACCP) en de ontwikkeling van diverse - vaak van
oorsprong nationale - voedselveiligheidsnormen is gaandeweg
de wens ontstaan om te komen tot één universeel, internationaal
geaccepteerd managementsysteem dat alle aspecten van
voedselveiligheid en hygiëne combineert. Dit schema is nog
niet geaccrediteerd door de raad. Tevens wordt het niet herkend
door alle supermarkten.

ISO 22000:2005

De huidige versie van de ISO 22000 norm (2005) is het resultaat van een evolutie in de beoordeling
van voedselveiligheid en hygiëne, waaraan kwaliteitsmanagement aspecten zijn toegevoegd en
waarbij de gehele benadering is gericht op continue verbetering en ‘ketenmanagement’ binnen de
volledige voedingsmiddelenbranche.

Toepassingsgebied

Het schema heeft een semi-generiek karakter, wat inhoudt dat de norm toepasbaar is op elk type
bedrijf of instelling, ongeacht het soort bedrijfsactiviteit en omvang binnen de voedingsmiddelensector.
De branche omvat alle bedrijfsactiviteiten variërend van de primaire sector tot aan de retailbranche.

Norminhoud

Het schema is in belangrijke mate opgebouwd rondom de vaste onderdelen die centraal staan in de
norm ISO 9001 en de branchespecifieke HACCP norm, aangevuld met specifieke onderdelen die
betrekking hebben op het beheersen van voedselveiligheid.
De aspecten die tijdens toetsing van de norm aan bod komen hebben ondermeer betrekking
op het basisvoorwaarden programma (HACCP), klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid
van management en medewerkers, procesbenadering, systeembenadering van management,
management van calamiteiten, tracking & tracing en continue verbetering. Het systeem laat de
ondernemer vrijer in het inrichten van het QA systeem dan BRC of IFS. Deze normen zijn meer
checklisten met daarin opgenomen verplichte facetten die niet uit te sluiten zijn.

Certificatietraject

Het certificatietraject van het schema is geënt op een uitvoeringssystematiek die een vaste cyclus van
3 jaar omvat en wordt begonnen met een vooronderzoek en een toetsingsonderzoek, gevolgd door
(half)jaarlijkse tussentijdse onderzoeken. Na afloop van de certificatiecyclus kan een nieuwe driejarige
cyclus worden gestart die begint met een hercertificeringsaudit.

Aanvullende normen

Het schema kan in combinatie en als aanvulling op andere generieke normen worden toegepast zoals ISO 9001
(kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (Arbo-veiligheid) en daarnaast eveneens in combinatie met
branchespecifieke (inter)nationale normen zoals HACCP, BRC en IFS.

Informatie

Aanvullende informatie over deze service en de toepassingsmogelijkheden is op aanvraag verkrijgbaar
via de afdeling Verkoop van Bureau Veritas Certification.

14-10-2010

bureau veritas certification

Postbus 2620, 3800 GD AMERSFOORT
Computerweg 2, 3821 AB AMERSFOORT
Tel: +31 (0)88 450 55 00 - Fax: +31 (0)88 450 55 99
E-mail: verkoopnederland@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.nl

