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Samenvatting

Door de toenemende wereldhandel en globalisering in de jaren is de handel in voedsel sterk gegroeid. 

Het gevaar van deze toename is dat de veiligheid van voedsel steeds moeilijker valt te garanderen. 

Het komt regelmatig voor dat producten uit de schappen worden gehaald omdat deze slecht voor de 

volksgezondheid zijn. Ook komt het voor dat consumenten door het eten van onveilig voedsel ziek 

worden of overlijden. Als er onveilig voedsel op de markt komt dan daalt het vertrouwen in de 

voedselketen. De handel en vertrouwen in de voedselketen zijn sterk met elkaar verbonden. Hieruit 

blijkt hoe belangrijk het is dat er veilig voedsel wordt geproduceerd. Daarom is het interessant om te 

onderzoeken hoe de voedselketen ervoor zorgt dat de consument veilig voedsel geleverd krijgt.  

De in deze studie gekozen hoofdvraag is: 

Welke kwaliteitscontrole systemen worden er gebruikt in de voedselketen en beoordeel 

daarvan de twee belangrijkste - HACCP en ISO 22.000 - met behulp van de Delft Systems 

Approach?  

Het hoofddoel is om de twee belangrijke systemen op hun kwaliteiten te beoordelen. 

Voordat de hoofdvraag beantwoord wordt zal er een korte introductie komen over kwaliteitscontrole 

systemen in de voedselketen. De meest gebruikte systemen zijn GMP, GAP, Eurep-GAP, HACCP, BRC, 

IFS, ISO 9000, ISO 22000, SQF en TQM. Deze systemen zijn op verschillende delen in de supply chain 

toepasbaar. De systemen verschillen onderling in geschiedenis en theoretische grondslag.  

Volgens de wet is een producent/leverancier van voedsel verplicht veilig voedsel te leveren en te allen 

tijde de herkomst van de grondstoffen van een product te documenteren. Om op een efficiënte wijze 

veilig voedsel te produceren kan het beste het proces gecontroleerd en beheerst worden. Er is een 

systeem ontwikkeld dat daar zeer geschikt voor is en heet Hazard Analysis Critical Control Points 

(HACCP). Het systeem identificeert eerst de punten waar gevaren voor het voedsel kunnen optreden. 

Vervolgens wijst het de controle punten aan die de gevaren controleren en beheersen. Vaak wordt 

gesteld dat HACCP verplicht is. Dit is niet zo, HACCP is een manier om veilig voedsel te produceren. 

Als er een ander systeem wordt gebruikt lijkt dat sterk op HACCP.  

Bij het vergelijken van de verschillende systemen valt eigenlijk op dat zij allemaal bestaan uit één dan 

wel meerdere delen. De delen zijn: Randvoorwaarden, Good Manufactering Practices (GMP), HACCP(-

achtig) systeem en een Management Systeem. Veel kwaliteitscontrole systemen bevatten HACCP of 

systemen die daar erg op lijken. Met HACCP kan daadwerkelijk veilig voedsel worden gegarandeerd. 

Randvoorwaarden en of GMP stellen eisen ten aanzien van: documentatie, afspraken over processen, 

sanitair, onderhoud en veiligheid. Het Management Systeem heeft als doel de cultuur te creëren 
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waarbij de veiligheid van voedsel belangrijk is. Het Management Systeem doet dit door 

voedselveiligheid in het beleid op te nemen, verantwoordelijkheden te verdelen en verbeter processen 

toe te passen.  

Gesteld kan worden dat HACCP en ISO 22000 de belangrijkste kwaliteitscontrole systemen zijn in de 

voedselketen. Het HACCP systeem wordt als een effectief kwaliteitscontrole systeem beschouwd. 

HACCP wordt bijna overal in de voedselketen gebruikt. Het is het ISO 22000 systeem die de 

dominante positie van HACCP gaat overnemen. ISO 22000 heeft als groot voordeel dat het een totaal 

systeem is dat alle onderdelen behandeld. Zoals: Randvoorwaarden, GMP, HACCP en een 

Management Systeem. Daarnaast is het zo opgezet dat er één systeem nodig is voor de gehele supply 

chain. Dit bevordert de onderlinge communicatie en het onderling vertrouwen tussen de elementen 

van de supply chain. 

Een ander sterk praktisch punt van ISO 22000 is dat bedrijven zich eenvoudig kunnen laten 

certificeren naar ISO 22000 door gebruik te maken van hun bestaande systemen. Zij zullen niet een 

compleet nieuw systeem moeten invoeren. ISO 22000 wordt internationaal erkend en zorgt voor 

uniformiteit. Die uniformiteit is nodig omdat er vrijveel andere (privé) systemen (BRC, IFS) bestaan. 

De uniformiteit bevordert de wereldhandel. 

Door zowel HACCP en ISO 22000 door middel van de Delft System Approach in beeld te brengen in 

een vereenvoudigde supply chain worden de onderlinge verschillen en overeenkomsten goed duidelijk. 

De supply chain van HACCP bevat een aantal steady-statemodellen waarbij onderlinge communicatie 

in principe niet plaatsvindt. Alle elementen in de supply chain waarin ISO 22000 wordt gebruikt zijn 

onderdeel van een hoger gelegen echelon. In deze hogere echelon is de onderlinge communicatie 

tussen verschillende steady-statemodellen gegarandeerd. Verder stelt het ISO 22000 aanvullende 

eisen ten aanzien van Randvoorwaarden, GMP en het Management Systeem. ISO 22000 is een 

completer systeem. 

Een nadeel van het HACCP systeem maar ook in meerdere maten van het ISO systeem is dat het voor 

kleine bedrijven een grote belasting is om een dergelijk systeem op te zetten en in stand te houden 

dan voor grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben door hun beperkte omvang vaak gebrek aan de 

juiste kennis en beschikbare arbeidsuren. 

ISO 22000 is nog niet door de gehele supply chain erkend. Het gaat hier voornamelijk om de retailers 

die inmiddels een eigen systeem hebben opgelegd aan hun leveranciers. Die vooralsnog vinden dat 

een op HACCP gebaseerd systeem voldoende voedselveiligheid garandeert. Er wordt opgekeken naar 

de inspanning die implementatie die ISO 22000 van hun vraagt. De directe voordelen hiervan voor de 

retail worden nog niet ingezien. 


