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Nieuwe High Level Structure 
voor ISO-normen
De ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementnorm, die in  
september verschijnt, is gebaseerd op de nieuwe High Level 
Structure. Voor de eenduidigheid zullen voortaan alle ISO- 
normen, waaronder de ISO 22000 voedselveiligheidsnorm,  
hierop gebaseerd zijn. Voor gecertificeerde foodbedrijven kan 
dit betekenen dat er aan nieuwe eisen moet worden voldaan.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de 
nieuwe ISO 22000 voedselveiligheidsnorm 
wordt gepubliceerd. Voor de voedingsin-
dustrie is het evenwel belangrijk te weten 
welke veranderingen op til zijn, op basis 
van de dra!versie van ISO 9001:2015.
Het voordeel van de High Level Structure 
(HLS) van ISO is de eenvoudigere integratie 
van verschillende managementsystemen, 
onder meer door de keuze voor eenduidige 
terminologie en de"nities. Zo is er één de"-
nitie voor het begrip risico, geldig voor alle 
managementsysteemnormen onder de 
nieuwe HLS. Daarnaast gaat de HLS duide-
lijk in op de verbintenis die er moet zijn 
tussen het managementsysteem en de  
strategische doelstellingen (beleid) en uit-
voerende processen van een organisatie.

Risicomanagement
In de uniforme HLS is – in vergelijking met 

de huidige structuur – een aantal nieuwig-
heden opgenomen. Zo is er de letterlijke 
verplichting om de scope van het kwaliteits-
managementsysteem schri!elijk vast te  
leggen. Daarnaast is ook de term risico- 
management ingevoerd, voor de voedings-
industrie een bekend begrip. Het  
HACCP-plan is immers gericht op het 
beheersen van risico’s. 
De verplichting van procesbenadering is 
nog een nieuw aspect. Dit houdt in dat het 
duidelijk moet zijn hoe de verschillende 
afdelingen binnen een bedrijf zijn gelinkt. 
Een lijvig handboek met zware procedures 
is er niet mee gemoeid, de nieuwe norm 
pleit veeleer voor een pragmatische aanpak.

Leiderschap
Ook het begrip leiderschap komt ter sprake. 
Er wordt afgestapt van de verplichte direc-
tievertegenwoordiger. Er komt veel meer 

verantwoordelijkheid bij het management 
te liggen. De eisen zijn zo opgesteld dat er 
een duidelijke langetermijnvisie in het 
bedrijf moet zijn die gedragen wordt door 
de directie en die begrepen wordt doorheen 
de gehele organisatie. Wat betre! de kwali-
teitsdoelstellingen moet er vastgelegd wor-
den wie wat wanneer zal doen en hoe de 
resultaten geëvalueerd zullen worden. 

Interested parties
Nieuw is ook het begrip interested parties. 
Het bedrijf bepaalt welke belanghebbende 
partijen (stakeholders) er zijn en wat hun 
verwachtingen zijn. Het betre! hier niet 
enkel leveranciers en klanten. Alle mogelij-
ke partijen komen daarbij aan bod. 

Verdwenen zaken
Er zijn ook oude begrippen geschrapt uit  
de norm, zoals preventieve maatregel,  
aangezien de term risicoanalyse wordt 
gehanteerd. Ook het onderscheid tussen 
document en registratie vervalt. De 
ISO-certi"cering spreekt voortaan over 
gedocumenteerde informatie.

Impact
Wat is nu de impact van dit alles voor de 
bedrijven die gecerti"ceerd zijn? Het hangt 
er vanaf in hoeverre het bedrijf de nieuwe 
begrippen hee! geïmplementeerd. En dat is 
beslist geen sinecure. Hoewel de voedings-
industrie voornamelijk opereert vanuit risi-
coanalyse, zullen sommige ondernemingen 
wellicht stevig aan de bak moeten om aan 
alle eisen te voldoen. 

• JILL JANSSENS • 

J. Janssens, lead auditor DNV GL, Antwerpen

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe ISO 22000 voedselveiligheidsnorm wordt gepubliceerd. 
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