Besluitenlijst CCvD HACCP/
List of decisions National Board of Experts HACCP
Dit is de actuele besluitenlijst van het CCvD HACCP. Op deze besluitenlijst
staan alle relevante besluiten van het CCvD HACCP die niet in de reguliere
documenten verwerkt zijn. Het betreft hier een dynamisch overzicht dat per
vergadering wordt vastgesteld en gewijzigd.

This is the valid list of decisions made by the National Board of Experts
HACCP. This list shows a comprehensive overview of all relevant decisions of
the National Board of Experts HACCP that have not been processed in the
relevant documents.

In alle gevallen is de Nederlandse versie van het HACCP Certificatieschema
juni 2016 leidend.

In all cases the Dutch version of the HACCP Certification Scheme June 2016
is leading.

Reference

No

Besluit - Decision

Ingangsdatum –
Issue date

General

142

Schema wordt aangepast o.b.v. ISO/IEC 17021-1. Zie appendix A bij dit document.

9 March 2017

Scheme will be adjusted based on ISO/IEC 17021-1. See appendix B in this
document.
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Transition term
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Aanpassingen o.b.v. ISO/IEC 17021-1 / Adjustments with reference to ISO/IEC 17021-1
Onderdeel/

Passage

Vervangen door / Replaced by

p. 10

Voetnoot (5):
5
Certificatie-instellingen moeten voldoen aan ISO/IEC 17021

Voetnoot (5):
5
Certificatie-instellingen moeten voldoen aan ISO/IEC 170211

p. 9

5

5

Part
INLEIDING

The certification bodies must meet ISO/IEC 17021

The certification bodies must meet ISO/IEC 17021-1

BEGRIPPEN EN DEFINITIES/ Terms and definitions
p. 17
Definitie Non- conformiteit (tekortkoming)

Definitie komt te vervallen

p. 15

Definition is to be deleted

Definition Non-conformity

HACCP CERTIFICATIE REGLEMENT/ REQUIREMENTS FOR A HACCP BASED FOOD SAFETY SYSTEM
Artikel 4
Artikel 4
p. 52
De certificerende instellingen passen, voor zover het
De certificerende instellingen passen, voor zover het
reglement geen andere eisen stelt ten aanzien van het
reglement geen andere eisen stelt ten aanzien van het
HACCP-certificatieproces, de procedures toe, zoals zij deze
HACCP-certificatieproces, de procedures toe, zoals zij deze
van kracht zijn op basis van ISO/IEC 17021-1 en ISO/TS
van kracht zijn op basis van ISO/IEC 17021 en ISO/TS
22003 geaccrediteerde kwaliteitssysteemcertificatie.
22003 geaccrediteerde kwaliteitssysteemcertificatie.
p. 46

Article 4
Where these regulations do not stipulate any other
requirements with respect to the HACCP certification
process, the certification bodies have to apply the procedures
set in force for the accredited certification of quality systems
based on ISO/IEC 17021 and ISO/TS 22003.

Article 4
Where these regulations do not stipulate any other
requirements with respect to the HACCP certification process,
the certification bodies have to apply the procedures set in
force for the accredited certification of quality systems based
on ISO/IEC 17021-1 and ISO/TS 22003.

p. 52

Artikel 5
De certificerende instellingen hanteren het HACCPcertificatieschema, zoals dat door het CCvD- HACCP is
vastgesteld. Het schema bevat in elk geval de

Artikel 5
De certificerende instellingen hanteren het HACCPcertificatieschema, zoals dat door het CCvD- HACCP is
vastgesteld. Het schema bevat in elk geval de
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p. 46

certificatiecriteria, de methoden van onderzoek, de eisen te
stellen aan de certificerende instellingen ten aanzien van het
werkterrein, deskundigheid en certificatiepersoneel (zoals
auditors en beslissers) en de werkwijze en frequentie van
controles. Certificerende instellingen hanteren t.a.v.
gevonden tekortkomingen de criteria die gelden voor kritische
en niet-kritische afwijkingen, zoals aangegeven in de EA
en/of IAF guidelines behorend bij ISO/IEC 17021. Alleen
bedrijven zonder (ernstige) tekortkomingen in hun HACCP
systeem komen in aanmerking voor het certificaat.
Certificaten dienen slechts te worden verstrekt op basis van
de actuele status van het HACCP systeem in het bedrijf en
niet op basis van verwachte maatregelen.

certificatiecriteria, de methoden van onderzoek, de eisen te
stellen aan de certificerende instellingen ten aanzien van het
werkterrein, deskundigheid en certificatiepersoneel (zoals
auditors en beslissers) en de werkwijze en frequentie van
controles. Certificerende instellingen hanteren t.a.v.
gevonden tekortkomingen de criteria die gelden voor kritische
en niet-kritische afwijkingen, zoals aangegeven in de EA
en/of IAF guidelines behorend bij ISO/IEC 17021-1. Alleen
bedrijven zonder (ernstige) tekortkomingen in hun HACCP
systeem komen in aanmerking voor het certificaat.
Certificaten dienen slechts te worden verstrekt op basis van
de actuele status van het HACCP systeem in het bedrijf en
niet op basis van verwachte maatregelen.

Article 5
The certification bodies are obliged to apply the HACCP
certification scheme as established by the NBE-HACCP. The
scheme contains the certification criteria, methods of
examination, the requirements for certification bodies with
respect to the scope of activities, expertise and certification
personnel (e.g. auditors and decision makers) and the
procedures with regards to audits and their frequency. With
regards to non conformities revealed, certification bodies are
required to establish and maintain criteria for application of
major and non-critical non conformities, in accordance with
the specifications in the EA and/or IAF guidelines pertaining
to ISO/IEC 17021. Only food operating businesses where no
critical non conformities have been revealed in their HACCP
system, can qualify for granting the HACCP certificate.
HACCP certificates may only be issued on the basis of the
actual status of the HACCP system of the food operating
business and not on the basis of proposed or expected
measures.

Article 5
The certification bodies are obliged to apply the HACCP
certification scheme as established by the NBE-HACCP. The
scheme contains the certification criteria, methods of
examination, the requirements for certification bodies with
respect to the scope of activities, expertise and certification
personnel (e.g. auditors and decision makers) and the
procedures with regards to audits and their frequency. With
regards to non conformities revealed, certification bodies are
required to establish and maintain criteria for application of
major and non-critical non conformities, in accordance with
the specifications in the EA and/or IAF guidelines pertaining
to ISO/IEC 17021-1. Only food operating businesses where
no critical non conformities have been revealed in their
HACCP system, can qualify for granting the HACCP
certificate. HACCP certificates may only be issued on the
basis of the actual status of the HACCP system of the food
operating business and not on the basis of proposed or
expected measures.

EISEN VOOR CERTIFICATIE INSTELLINGEN/ Requirements for Certification Bodies
Inleiding
Inleiding
p. 63
In dit document zijn de eisen vastgelegd voor certificatieIn dit document zijn de eisen vastgelegd voor certificatieinstellingen en hun personeel. Deze eisen zijn opgesteld
instellingen en hun personeel. Deze eisen zijn opgesteld
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door het Centraal College van Deskundigen-HACCP (CCvDHACCP) en gelden voor alle instellingen die aansluiten bij het
CCvD-HACCP en bevoegd zijn om certificaten volgens de
‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd
Voedselveiligheidssysteem’ uit te geven. De gestelde eisen
zijn een verbijzondering van de artikelen van de
accreditatienorm ISO/IEC 17021, in het bijzonder de eisen
met betrekking tot werkterrein en deskundigheid. De eisen
maken deel uit van de interne voorschriften en regelingen
van de certificatie-instellingen.

door het Centraal College van Deskundigen-HACCP (CCvDHACCP) en gelden voor alle instellingen die aansluiten bij het
CCvD-HACCP en bevoegd zijn om certificaten volgens de
‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd
Voedselveiligheidssysteem’ uit te geven. De gestelde eisen
zijn een verbijzondering van de artikelen van de
accreditatienorm ISO/IEC 17021-1, in het bijzonder de eisen
met betrekking tot werkterrein en deskundigheid. De eisen
maken deel uit van de interne voorschriften en regelingen van
de certificatie-instellingen.

p. 57

Introduction
This document stipulates the requirements for certification
bodies and their personnel.
These requirements have been drawn up by the (Dutch)
National Board of Experts HACCP (NBE-HACCP) and apply
to all certification bodies which are associated to the NBEHACCP and are authorized to grant certificates in
accordance with the 'Requirements for a HACCP based Food
Safety System’.
These requirements are an explanation of the clauses in the
accreditation standards ISO/IEC 17021, in particular the
requirements relating to scope of activities and competence.
These requirements shall form an integral part of the internal
rules and regulations of the certification body.

Introduction
This document stipulates the requirements for certification
bodies and their personnel.
These requirements have been drawn up by the (Dutch)
National Board of Experts HACCP (NBE-HACCP) and apply
to all certification bodies which are associated to the NBEHACCP and are authorized to grant certificates in accordance
with the 'Requirements for a HACCP based Food Safety
System’.
These requirements are an explanation of the clauses in the
accreditation standards ISO/IEC 17021-1, in particular the
requirements relating to scope of activities and competence.
These requirements shall form an integral part of the internal
rules and regulations of the certification body.

p. 63

1. Het werkterrein (scope) van accreditatie
De 'Eisen voor een op HACCP gebaseerd
Voedselveiligheidssysteem' zijn van toepassing voor de
voedingsmiddelen bereidende/verwerkende industrie,
waaronder ook de primaire sector, en transport en opslag
van levensmiddelen/dranken. Certificatie-instellingen (CI)
worden geaccrediteerd op basis van de norm EN 17021:2011
en ISO/TS 22003.

1. Het werkterrein (scope) van accreditatie
De 'Eisen voor een op HACCP gebaseerd
Voedselveiligheidssysteem' zijn van toepassing voor de
voedingsmiddelen bereidende/verwerkende industrie,
waaronder ook de primaire sector, en transport en opslag van
levensmiddelen/dranken. Certificatie-instellingen (CI)
worden geaccrediteerd op basis van de norm EN 17021-1 en
ISO/TS 22003.

p. 57

1.
Scope of the accreditation
The 'Requirements for a HACCP based Food Safety System'
apply in the food preparation and food processing

1.
Scope of the accreditation
The 'Requirements for a HACCP based Food Safety System'
apply in the food preparation and food processing
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industries/organizations, including the primary sector and the
transport and storage of foodstuffs and beverages.
The certification bodies are to be accredited on the basis of
the standard ISO/IEC 17021:2011 and ISO/TS 22003:2013.
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industries/organizations, including the primary sector and the
transport and storage of foodstuffs and beverages.
The certification bodies are to be accredited on the basis of
the standard ISO/IEC 17021-1 and ISO/TS 22003:2013.

