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1 Algemene gegevens
Nederlands Normalisatie-instituut

1.1 Commissie
370800, Voedselveiligheidsmanagementsystemen
1.2 Werkgebied
Normalisatie van methoden gerelateerd aan voedselveiligheid. Doel van de
normcommissie is een pro-actieve deelname aan de ontwikkeling van nationale
(NEN), Europese- (CEN) en internationale- (ISO) normen op het gebied van
voedselveiligheid en voedselveiligheidsmanagement. Daarnaast vormt de
normcommissie een platform waarop deskundigen informatie uitwisselen,
bijvoorbeeld over ontwikkelingen op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

370

Beleidscommissie AgroFood & Consument

370 800

Voedselveiligheidsmanagementsystemen

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

ISO/TC 34/SC 17/AG 1

Expert panel

ISO/TC 34/SC 17

Management systems for food safety

ISO/TC 34/SC 17/WG 4

Joint ISO/TC 34/SC 17 – ISO/TC 234 (aquaculture)

ISO/TC 34/SC 17/WG 8

Food safety management systems – Requirements

ISO/TC 34/SC 17/WG 9

Feed production
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieen
Ledenbestand per 2016-01-01
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Categorie stakeholder

dhr. L. Mol

Ahold

Ahold

lid

directe gebruiker

dhr. A. Hilbrands

FSSC 22000

FSSC 22000

lid

branche adviserend

dhr. P. Besseling

Précon

Précon

lid

adviserend/controlerend

dhr. S. Mertens

KIWA

KIWA

lid

adviserend/controlerend

dhr. J. Weide

SGS

SGS

lid

adviserend/controlerend

dhr. H. van der A

NVWA

NVWA

lid

controlerend

dhr. C. Groenveld

LRQA

LRQA

lid

adviserend/controlerend

mevr. M. Kampman

FNLI

FNLI

lid

branche directe gebruiker

dhr. M. Brink

N&S

N&S

lid

adviserend/controlerend

dhr. E. van der Pest

Schouten

Schouten

lid

adviserend/controlerend

dhr. M. Pulles

Kleemans

Kleemans

lid

adviserend/controlerend

dhr. D. Wolters

GMP+

GMP+

lid

adviserend/controlerend

vacant

KTBA

KTBA

lid

adviserend/controlerend

dhr. M. de Vreeze

NEN

NEN

secr.

4 Publicaties
Normnummer

Titel

NEN-EN-ISO 22000:2005

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in
de voedselketen

NPR-ISO/TS 22002-1:2010

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid Deel 1: Voedselproductie

NPR-ISO/TS 22002-2:2013

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid Deel 2: Catering

NPR-ISO/TS 22002-3:2012

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid Deel 3: Boerenbedrijf

NPR-ISO/TS 22002-4:2013

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid Deel 4: Fabrikage van verpakkingen

NPR-ISO/TS 22003:2007

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen voor organisaties die
audits en certificatie aanbieden van voedselveiligheid
managementsystemen

NPR-ISO/TS 22004:2005

Voedselveiligheid managementsystemen - Richtlijn voor de applicatie
van ISO 22000:2005

NEN-EN-ISO 22005:2007

Traceerbaarheid in de voedselketen - Algemene principes en
basiseisen voor systeemontwikkeling en implementatie
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5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
5.1 Nationaal werk
De normcommissie is een platform met Nederlandse experts op het gebied van
management van voedselveiligheid. Men komt gemiddeld 1 – 2 maal per jaar
bijeen. De leden zijn actief betrokken bij het opstellen van internationale- (ISO)
normen voor voedselveiligheid. De meest bekende is ISO 22000, de mondiale
norm voor management van voedselveiligheid. Nederland werkt actief mee aan
deze normen en kan zo zijn stempel op de inhoud drukken. Andere normen in dit
pakket zijn ISO/TS 22002-1 (basisvoorwaardenprogramma's voedselproductie),
ISO/TS 22003 (certificatie en auditing), ISO/TS 22004 (toelichting op het gebruik
van ISO 22000) en ISO 22005 (traceerbaarheid).
De NEN normcommissie zorgt ervoor dat de Nederlandse belangen in de
mondiale Technische Commissies en werkgroepen behartigd worden. De
normcommissie heeft in 2015 tweemaal vergaderd. De vorige vergadering was op
23 maart 2016.
In Nederland is het uitbrengen van een stem en commentaar op documenten van
deze Technische Commissies alleen mogelijk via de NEN normcommissie
370 800. Ook deelnemen, namens Nederland, aan de internationale
werkgroepen, technische commissies en subcommissies is uitsluitend via de NEN
normcommissie mogelijk.
5.2 CEN werk
Er zijn in 2015/2016 geen specifieke Europese normalisatie-activiteiten bij CEN
op het gebied van voedselveiligheidsmanagementsystemen. CEN richt zich
volledig op de ISO-activiteiten. Dit zal naar verwachting voorlopig niet wijzigen.
CEN heeft ISO 22000 overgenomen als Europese norm (EN-ISO 22000).
5.3 ISO werk
De NEN normcommissie neemt actief deel in ISO/TC 34/SC 17 'Management
systems for food safety', zowel per correspondentie als aan de internationale
vergaderingen van deze ISO-subcommissie en haar werkgroepen. WG 8, de
werkgroep die ISO 22000 herziet komt in april 2016 bijeen in Buenos Aires. De
NL delegatie bestaat uit 2 personen.
Normnummer

Titel

ISO/CD 22000

Food safety management systems -- Requirements for
any organization in the food chain

ISO/TS 22002-6

Prerequisite programmes on food safety -- Part 6: Feed
and animal food production

5.4 Overige afspraken
5.4.1 Taken en verantwoordelijkheden normcommissie
- de normcommissie is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en
sturing van het normalisatieprogramma;
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-

-

de normcommissie zorgt voor afstemming van haar werkzaamheden met de
achterban, andere commissies en organisaties die aan gerelateerde
onderwerpen werken;
de normcommissie draagt zorg voor de Nederlandse inbreng in
internationale- en Europese normalisatie. Deelname aan ISO vergadering en
het uitbrengen van een stem op ISO stukken kan uitsluitend via de
normcommissie.

5.4.2 Taken en verantwoordelijkheden secretariaat
- organiseren van 1 - 2 normcommissievergaderingen inclusief opstellen
agenda vooraf en verslaglegging achteraf;
- verzorgen actuele informatievoorziening aan de leden (o.a.
normcommissiedocumenten, indien nodig voorzien van relevante toelichting);
- communicatie met commissieleden, zoals het beantwoorden van inhoudelijke
vragen (bij niet-leden worden hiervoor kosten in rekening gebracht);
- indienen commentaar en NL standpunten bij ISO;
- ledenbestand normcommissie (administratie en aantrekken nieuwe leden);
- onderhouden contacten met ISO (o.a. secretariaat van TC 34 en
TC 34/SC 17).

6 Lidmaatschappen van werkgroepen
6.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

-

-

-

6.2 Lidmaatschappen van mondiale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

ISO/TC 34/SC 17

Management systems for food safety

NL delegatie

ISO/TC 34/SC 17/WG 4

Joint ISO/TC 34/SC 17 – ISO/TC 234 (Fisheries)

geen

ISO/TC 34/SC 17/WG 8

Food safety management systems – Requirements

P. Besseling
C Groenveld

ISO/TC 34/SC 17/WG 9

Feed production

D. Wolters
E. van der Pest

7 Activiteiten van NEN normcommissie 2015/2016
* Herziening basisnorm ISO 22000:2005
Het werk deze periode staat voornamelijk in het teken van de herziening van
ISO 22000 uit 2005. Belangrijke elementen hierbij zijn: termen en definties,
statutory/regulatory requirements versus customer requirements, opname van tekst
over voedselfraude en food defence en de annex of risk based thinking. In 2016 zal
NEN twee vergaderingen organiseren specifiek gericht op de herziening van de
ISO 22000 tekst en nationale afstemming van het NL standpunt en vooral het NL
commentaar dat ingediend wordt.

COMMISSIEPLAN 2016

DATUM

PAGINA

370800,
Voedselveiligheidsmanagementsystemen

2016-03-30

7/7

* Sectorspecifieke invulling ISO 22000 voor 'feed production'
De sectorspecifieke invulling van ISO 22000 in de feed productiesector zal in 2016
worden afgerond en gepubliceerd. De normcommissie zal dit jaar betrokken worden
bij deze afrondende werkzaamheden. Ingrijpende inhoudelijk-technische wijzigingen
zijn in dit stadium niet meer mogelijk.

* NL vertaling ISO document via NENCrowd
De commissie heeft ingestemd met het opstellen van een vertaling van
ISO/TS 22002-1 (food manufacturing) door het NENCrowd funding instrument. Een
vertaling heeft meerwaarde. De commissie heeft ingeschat dat er behoefte is aan een
dergelijk document en schat in dat het haalbaar is de benodigde financier via
crowdfunding uit de markt te halen.

* Opstellen NTA met basisvoorwaarden voor opslag en distributie
Het doel is om de plannen om een NTA (Netherlands Technical Agreement) voor
opslag en distributie in het kader van het ISO 22000 systeem, in 2016 te
concretiseren en uit te voeren. De normcommissie zal hierbij betrokken worden.

