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1. Inleiding 

 

Tegenwoordig gaat de consument van voeding ervan uit dat voedingswaren in de winkel of 

op restaurant veilig zijn. Zo vanzelfsprekend is dit echter niet. Heel wat gevaren kunnen 

doorheen de hele voedselketen de kwaliteit van de voeding beïnvloeden. De laatste jaren 

worden er steeds meer inspanningen gedaan om er voor te zorgen dat deze gevaren zoveel 

mogelijk beperkt blijven door onder andere controles in te bouwen. Zo heeft bijvoorbeeld de 

Europese regelgeving een reeks vereisten opgelegd aan alle lidstaten betreffende de 

ondernemingen die voedsel produceren, opslaan en verdelen. De vereisten hebben 

grotendeels betrekking op zogenaamde ‘accidentele’ of toevallige gevaren voor de voeding. 

Daarbij gaat het om onopzettelijke fouten of ongelukken die de voedselkwaliteit kunnen 

beïnvloeden. Een belangrijke eigenschap van dit soort gevaren is dat ze binnen zekere 

grenzen voorspelbaar zijn en dus ook aangepakt kunnen worden. 

 

Om deze gevaren op een gestructureerde manier aan te pakken heeft de International 

Organization for Standardization (ISO) een norm ontwikkeld, namelijk de ISO 22000 norm. 

Deze norm heeft als doel een reeks generieke vereisten op te stellen waardoor het voor alle 

ondernemingen in de voedselketen mogelijk wordt een managementsysteem voor 

voedselveiligheid te ontwikkelen en te implementeren in alle lagen van de onderneming. Zo 

kan er over de hele voedselketen veilige voeding gegarandeerd worden. 

 

Deze laatste stelling klopt echter slechts gedeeltelijk. Op gebied van accidentele gevaren is er 

inderdaad een degelijke beheersing van de gevaren mogelijk. Maar wat met intentionele 

gevaren? Sinds de aanslagen op de WTC torens op 9 september 2001 is terrorisme een steeds 

belangrijker onderwerp geworden in de media. Jaarlijks worden er immers vele aanslagen 
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gepleegd. Het is dus niet onredelijk te veronderstellen dat er een ogenblik zal komen dat men 

voeding zal betrekken bij het plegen van aanslagen. Voedsel zou een goed medium kunnen 

zijn om grootschalige aanslagen te plegen waarbij enorm veel slachtoffers zouden kunnen 

vallen. Er kan bijgevolg een ogenblik komen dat kwaadwillige personen of organisaties hier 

gebruik van zullen maken. De voorzieningen om intentionele gevaren voor de voeding tegen 

te gaan zijn op dit moment echter nog te beperkt. Deze voorzieningen noemt men 

voedselbeveiliging. Het is belangrijk op te merken dat er een verschil is tussen 

voedselveiligheid en voedselbeveiliging. Daar waar accidentele gevaren nog degelijk konden 

ingeschat worden, is dit voor intentionele gevaren veel minder het geval. Het is moeilijk in te 

schatten welke middelen en kennis personen hebben die bewust voeding willen besmetten of 

gebruiken om doelbewuste aanslagen te plegen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op de hoogte zijn 

van de huidige controlemechanismen en deze dus bewust saboteren of omzeilen.  

 

Voedselbeveiliging is op dit ogenblik vooral een onderwerp voor academisch en industrieel 

onderzoek. Er zijn weinig tot geen wettelijke bepalingen die vereisten opleggen aan de 

ondernemingen om zich te wapenen tegen intentionele gevaren voor de voeding. De Wereld 

Gezondheid Organisatie (WGO) is zich wel bewust van het probleem en heeft een reeks 

vereisten (World Health Organization [WHO], 2008) geformuleerd die haar lidstaten zouden 

moeten inbouwen. Dit is tot op heden nog maar zeer beperkt gebeurd. Ook op gebied van 

standaardisatie is er nog veel werk. Zo bestaat er nog geen gestructureerde methode om een 

volledig managementsysteem voor voedselbeveiliging uit te werken zoals dit wel reeds 

bestaat voor voedselveiligheid. Er is wel reeds onderzoek gedaan om methodologieën, die 

bestaan om gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen, te gaan gebruiken voor 

beveiliging. Eén van de bekendste methodes die in de voedingsnijverheid wordt gebruikt, is 

de Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) methodologie. Uit onderzoek blijkt 

dat er een mogelijkheid bestaat om deze methode te gebruiken in het domein van de 

voedselbeveiliging. 

 

In deze paper wordt er eerst een algemene onderzoeksvraag geformuleerd voor dit 

onderwerp, aangevuld met de gebruikte methodologie. Vervolgens wordt er een algemeen 

beeld gegeven van de verschillende onderdelen van de ISO 22000 norm en de manier waarop 

men deze moet gebruiken om een volledig op voedselveiligheid gericht managementsysteem 

te ontwerpen en te implementeren. Daarnaast wordt een studie beschreven van de bestaande 

kennis over intentionele gevaren voor de voeding, namelijk voedselterrorisme. Daarvoor 
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worden verschillende eigenschappen van intentionele gevaren besproken. Ook worden 

bestaande beveiligingsmethodologieën uit andere sectoren van de industrie geëvalueerd. Al 

deze kennis wordt gecombineerd en gebruikt om een plan op te stellen voor het ontwikkelen 

van managementsysteem voor voedselbeveiliging. Hierbij worden de verschillende delen van 

de ISO 22000 norm theoretisch geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor het beveiligen van 

voeding tegen intentionele gevaren. Waar nuttig, blijven de bestaande concepten en methodes 

behouden. Op een aantal gebieden zullen een aantal aanvullingen nodig zijn. Eventueel kan 

het mogelijk zijn dit systeem te combineren met het oorspronkelijke systeem om zo tot een 

algemeen managementsysteem voor voedselbescherming te komen. 

 

Om het voorgestelde systeem te valideren, wordt er een gevalsstudie uitgewerkt bij een 

onderneming die reeds in het bezit is van een ISO 22000 certificaat. Hierbij wordt er 

onderzoek gedaan naar het reeds geïmplementeerde ISO 22000 systeem en naar het huidige 

systeem voor beveiliging. Hierop worden dan de mogelijkheden getoetst voor de toepassing 

van de ISO 22000 norm op voedselbeveiliging. Daarbij is het eerst de bedoeling een beeld te 

vormen van de bestaande methodes binnen de onderneming voor identificatie en beheersing 

van de mogelijke beveiligingsgevaren om vervolgens de empirisch verzamelde gegevens met 

de theoretische uitwerking van het managementsysteem voor voedselbeveiliging te 

combineren. Op basis van de resultaten wordt beschouwd in welke mate er ruimte is voor 

verbetering van de beveiliging binnen de onderneming. Daarnaast wordt ook onderzocht of 

de gevolgde aanpak voor een degelijke identificatie en analyse van de mogelijke intentionele 

gevaren heeft kunnen zorgen voor voldoende beheersmaatregelen. 

 

Tot slot worden een aantal aanbevelingen en conclusies beschreven. Er worden een aantal 

algemene aanbevelingen gegeven voor de voedingsindustrie en voor overheidsinstanties. Als 

laatste worden eindconclusies geformuleerd. 

 

2. Onderzoeksvraag en methodologie 

 

2.1. Onderzoeksvraag 

 

Een optimaal systeem op gebied van voedselbescherming zou een geïntegreerde oplossing 

moeten bieden voor zowel de accidentele als de intentionele gevaren. Er dient een oplossing 

ontwikkeld te worden voor het probleem van voedselterrorisme ter aanvulling van de huidige 
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systemen voor voedselveiligheid. Aangezien in het kader van voedselveiligheid gestreefd 

wordt naar internationale harmonie door middel van de ISO 22000 norm, is deze norm een 

goed vertrekpunt. De vraag waarop een antwoord moet geboden worden, is de volgende: 

 

“Is het mogelijk de principes van de ISO 22000 norm voor voedselveiligheid uit te breiden 

naar voedselbeveiliging om zo tot een managementsysteem te komen voor totale 

voedselbescherming dat in alle lagen van een onderneming en over de hele voedselketen 

toepasbaar is?” 

 

Deze vraag dient stap voor stap opgelost te worden. In eerste instantie is het belangrijk een 

inzicht te verkrijgen in de ISO 22000 norm zelf. Daarnaast is het van belang een idee te 

verkrijgen van de extra factoren die meespelen bij intentionele gevaren tegenover accidentele 

gevaren. Daartoe moeten volgende vragen beantwoord moeten: 

 

• Wat zijn de verschillende onderdelen van de ISO 22000 norm? 

• Op welke manier worden de accidentele gevaren binnen de ISO 22000 norm bepaald? 

• Hoe wordt geprobeerd deze accidentele gevaren op te lossen? 

• Wat is het verschil tussen accidentele en intentionele gevaren? 

• Zijn er extra factoren die meespelen bij het bepalen van intentionele gevaren? 

• Op welke manier kunnen intentionele gevaren ingeschat worden? 

• Zijn er reeds bestaande gestructureerde methodologieën voor de identificatie en 

inschatting van deze gevaren en het bepalen van tegenmaatregelen? 

 

Op basis van de antwoorden op de voorgaande vragen, kan de hoofdvraag onderverdeeld 

worden in volgende delen: 

  

• Welke delen van de ISO 22000 norm kunnen herbruikt worden wanneer deze 

toegepast worden op beveiliging? 

• Welke delen hebben een aanpassing of aanvulling nodig? 

• Zijn er specifieke vereisten voor bepaalde delen van de voedselketen? 

• Kan het nuttig zijn bestaande methodologieën te gebruiken voor de identificatie en 

inschatting van intentionele gevaren en het bepalen van tegenmaatregelen binnen de 

toepassing van de ISO 22000 norm op beveiliging? 
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• Houdt het toepassen van de norm op beveiliging enkel gevolgen in voor 

ondernemingen of ook voor bijvoorbeeld overheidsinstanties? 

• Is het mogelijk beide systemen te combineren tot één algemeen systeem? 

 

2.2. Methodologie 

 

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen dient men gebruik te maken van een 

gestructureerde methodologie.  

 

De eerste stap in de methodologie is het onderzoek naar de ISO 22000 norm. Deze norm is 

gebaseerd op een aantal bestaande principes en normen en heeft deze, waar nodig, aangevuld. 

Het is nodig de ISO 22000 norm te bestuderen voor het begrijpen van de verschillende 

onderdelen van een degelijk managementsysteem voor voedselveiligheid en hun integratie.  

 

De tweede stap is onderzoek naar beveiliging, met name (niet-IT gerelateerde) 

voedselbeveiliging. Daarvoor wordt er een studie gedaan over voedselterrorisme. Aangezien 

er tot op heden geen degelijke systemen bestaan voor voedselbeveiliging, volgt er ook een 

studie naar de manier waarop andere industrietakken op dit ogenblik omgaan met terrorisme 

en beveiliging.  

 

De derde stap van de methodologie vormt de kern van het onderzoek. Er wordt een 

theoretische toepassing uitgewerkt van de ISO 22000 norm op het onderwerp van 

voedselbeveiliging. Uit de uitwerking van de toepassing kunnen dan een aantal conclusies 

getrokken worden over de bruikbaarheid van de ISO 22000 norm op gebied van 

voedselbeveiliging. Aanvullend daarop wordt er geëvalueerd of het mogelijk is om zowel de 

originele ISO 22000 norm als de toepassing ervan op voedselbeveiliging te gebruiken in één 

systeem, namelijk een managementsysteem voor voedselbescherming.  

 

Vervolgens wordt een gevalsstudie uitgevoerd zodat een degelijke werking van de toepassing 

kan getest worden. Om een vergelijking te kunnen doen tussen de toepassing van de originele 

ISO 22000 norm en de toepassing van deze norm in het kader van beveiliging, wordt er eerst 

een studie uitgevoerd aan de hand van diepte-interviews naar het huidige systeem van een 

onderneming dat reeds beschikt over een ISO 22000 certificaat. 
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Als volgende stap worden een aantal diepte-interviews uitgevoerd om de huidige situatie op 

gebied van beveiliging te bespreken. Daarbij is het de bedoeling om de huidige methodologie 

voor het zoeken van gevaren en het implementeren van tegenmaatregelen te achterhalen. 

Naast de methodologie, moet uit deze interviews ook blijken welke gevaren men reeds als 

belangrijk heeft ingeschat en welke maatregelen men hiertegen heeft toegepast. 

 

De voorlaatste stap van de gebruikte onderzoeksmethodologie is een toepassing van de ISO 

22000 norm op voedselbeveiliging bij de onderneming. Hiervoor worden een aantal gegevens 

uit de vorige interviews gebruikt en aangevuld waar nodig door een laatste interview uit te 

voeren. Deze toepassing wordt verder uitgewerkt om zo aanbevelingen te kunnen doen op 

basis van de resultaten.  

 

De laatste stap bestaat uit het formuleren van een reeks aanbevelingen aan de onderneming, 

voor de sector in het algemeen en eventueel voor de relevante overheidsinstanties. Daarnaast 

worden conclusies getrokken over de mogelijkheden van het toegepaste systeem en worden 

aanbevelingen geformuleerd aangaande de toekomstige stappen om het volledig bruikbaar te 

maken voor de industrie. 

 

3. Onderzoeksresultaten 

 

3.1. ISO 22000 

 

Dit deel bespreekt de ISO 22000 norm voor het ontwikkelen van managementsystemen voor 

voedselveiligheid volgens de structuur van de norm NEN-EN-ISO 22000 (Europese 

Commissie voor Normalisatie [CEN], 2005). 

 

De ISO 22000 norm is een internationale norm die een reeks eisen bepaalt voor 

managementsystemen voor voedselveiligheid. Deze norm is bedoeld om toegepast te worden 

in alle stadia van de voedselketen en in alle lagen van de ondernemingen zodat 

voedselveiligheid in elk van deze stadia kan gegarandeerd worden. De norm is bedoeld om er 

voor te zorgen dat het mogelijk wordt om wereldwijd harmonisatie te bieden van de eisen op 

gebied van voedselveiligheid. 
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3.1.1. ISO 9000 

 

In de eerste plaats is de ISO 22000 norm gebaseerd op de reeds bestaande ISO 9000 norm die 

een reeks vereisten bepaalt voor kwaliteitsmanagementsystemen voor organisaties. De 

structuur van deze norm werd overgenomen in de ISO 22000 norm. In navolging van de ISO 

9000 norm worden een aantal vereisten opgelegd aan het management van een organisatie. 

Deze houden in dat het management voldoende betrokken moet zijn bij het ontwerpen, 

implementeren en actualiseren van het managementsysteem. Hiertoe dient het management 

voldoende middelen vrij te maken, zowel op financieel vlak als op gebied van personeel, 

opleidingen en trainingen. Ook is het de verantwoordelijkheid van het management dat zij de 

nodige verantwoordelijken aanduiden.  

 

3.1.2. HACCP 

 

Naast de ISO 9000 norm is de ISO 22000 norm, voor het ontwerpen, implementeren en 

actualiseren van het systeem, gebaseerd op de principes van een HACCP plan. Dit kan 

opgedeeld worden in een aantal verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit het 

opstellen van basisvoorwaardenprogramma’s (PreRequisite Programs of PRP’s). Deze 

worden volgens de norm gedefinieerd als: 

“basisvoorwaarden en activiteiten die nodig zijn om een hygiënische omgeving te handhaven 

in de gehele voedselketen geschikt voor productie, behandeling en levering van veilige 

eindproducten en voedingsmiddelen die veilig zijn voor menselijke consumptie.” (CEN, 

2005) 

 

Het doel van deze PRP’s is het garanderen van basispraktijken op gebied van hygiëne. Het is 

belangrijk dat elke onderneming voor zichzelf uitmaakt welke PRP’s er voor haar van 

toepassing zijn. Voor de verschillende delen van de industrie zijn er een reeks PRP’s waarop 

men zich kan baseren. Zo spreekt men in het geval van de landbouw bijvoorbeeld over Good 

Agricultural Practices (Raspor & Jevsnik, 2008). Het is belangrijk dat de onderneming bij het 

opstellen van de PRP’s van zoveel mogelijk informatie gebruik maakt. 

 

Na het opstellen van de PRP’s dient de onderneming zich te focussen op het identificeren en 

tegengaan van gevaren voor de voedselveiligheid die binnen de onderneming aanwezig zijn. 

Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het opstellen van operationele 
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basisvoorwaardenprogramma’s (operational PreRequisite Programs of oPRP’s) en een 

HACCP plan. In eerste instantie dienen vijf inleidende stappen uitgevoerd te worden 

(National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods [NACMCF], 1997, 

Developing a HACCP plan; WHO, 1997): 

1. De samenstelling van het team voor voedselveiligheid dat verantwoordelijk is voor 

het ontwikkelen van het ISO 22000 plan. 

2. Het team voor voedselveiligheid maakt een uitgebreide beschrijving van de 

voedingsproducten van de onderneming.  

3. Er wordt een beschrijving gegeven voor gepland gebruik van deze producten. 

4. Een stroomschema voor elk van de producten wordt ontwikkeld.  

5. Het team voor voedselveiligheid dient het opgestelde stroomschema te verifiëren met 

de werkelijkheid en waar nodig aan te passen. 

 

Na het uitvoeren van deze inleidende stappen kan men overgaan tot het analyseren van de 

mogelijke gevaren voor de voeding en het bepalen van de nodige tegenmaatregelen. Dit 

proces verloopt in drie grote stappen (NACMCF, 1997, Developing a HACCP plan). In de 

eerste stap worden de mogelijke gevaren voor de voeding bepaald. Hiertoe maakt men 

gebruik van de informatie die opgesteld werd in de inleidende stappen. In de tweede stap gaat 

men een evaluatie doen van de resultaten van de eerste stap met als doel de ernst van de 

verschillende gevaren te beoordelen. Gevaren die ernstig genoeg bevonden worden, worden 

verder behandeld. Voor elk van deze gevaren worden een reeks mogelijke tegenmaatregelen 

opgesteld die kunnen zorgen voor het voorkomen, de beheersing of het vermijden van het 

gevaar. Op basis van een beslissingsboom worden maatregelen geselecteerd en onderverdeeld 

als kritisch controlepunt (Critical Control Point of CCP) of als oPRP. Een voorbeeld van een 

beslissingsboom is te vinden in Figuur 1. 

 8



 
Figuur 1 – Voorbeeld van een beslissingsboom voor de bepaling van een oPRP of een 

CCP 

 

De ISO 22000 norm definieert een CCP als: 

“Stap waarbij beheersing mogelijk en noodzakelijk is om een gevaar voor de 

voedselveiligheid te voorkomen, weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen” (CEN, 2005) 

 

De ISO 22000 norm definieert een oPRP als: 

“Een basisvoorwaarde die met een gevarenanalyse werd geïdentificeerd als noodzakelijk om 

de kans op het ontstaan van gevaren voor de voedselveiligheid en/of besmetting of 

verspreiding van gevaren voor de voedselveiligheid in de producten of de 

verwerkingsomgeving te beheersen” (CEN, 2005) 

 

Vanaf het moment dat een CCP bepaald is, worden op dit gevaar de andere stappen van het 

HACCP plan toegepast. De constante controle van temperatuur is bijvoorbeeld mogelijk door 

middel van een thermometer. Indien het niet mogelijk is om het gevaar constant te 
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controleren zal men een oPRP bepalen. Maatregelen die als oPRP gezien worden zijn 

bijvoorbeeld steekproeven.  

 

Voor elk CCP worden één of meerdere kritische limieten bepaald op de parameters die 

gecontroleerd worden. Deze waarden bepalen de grenzen waarbinnen kan gesteld worden dat 

een product of tussenliggende fase van een product als veilig aanzien kan worden. 

Vervolgens moeten monitoringprocedures opgesteld worden om te controleren of de kritische 

limieten effectief niet overschreden worden.  Wanneer dit toch het geval is, is het belangrijk 

dat men over de nodige correctieve maatregelen beschikt om de parameters opnieuw binnen 

de gestelde limieten te krijgen en om een correcte afhandeling van de mogelijke 

probleemproducten te garanderen. 

 

Een oPRP wordt grotendeels gelijkaardig behandeld als een CCP. Het verschil is dat er geen 

kritische limieten opgesteld worden. Monitoringprocedures en correctieve maatregelen zijn 

echter wel noodzakelijk. 

 

3.1.3. Traceersysteem 

 

De onderneming is ook verplicht een systeem voor traceerbaarheid te implementeren (CEN, 

2005). Dit systeem moet minimaal voldoen aan de vereisten opgelegd door de wetgeving 

(KB 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 

voedselketen, 2003, art. 2), namelijk een systeem voor externe traceerbaarheid. Zulk systeem 

voor externe traceerbaarheid vereist van de organisatie dat ze in staat is alle inkomende 

goederen te linken aan alle uitgaande goederen. Daardoor is het mogelijk dat wanneer men 

een probleem ontdekt met een product, men in staat is om de oorsprong van het product te 

achterhalen alsook de weg die het heeft afgelegd. 

 

3.1.4. Documentatie, verificatie, validatie en actualisatie 

 

Tot slot legt de ISO 22000 norm een reeks vereisten op gebied van documentatie, verificatie, 

validatie en actualisatie. Het is belangrijk dat voor alle uitgevoerde stappen van het ontwerp 

en de implementatie van het systeem de nodige documentatie opgesteld wordt. Ook moeten 

de resultaten van alle monitoringprocedures en correctieve maatregelen geregistreerd worden. 
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Daarnaast is het belangrijk dat men de nodige procedures bepaalt voor het valideren, 

verifiëren en actualiseren van het systeem. Dit om er voor te zorgen dat het degelijk blijft 

werken en dat het wanneer nodig aangepast wordt aan nieuwe situaties in de onderneming. 

Het ontwikkelen en implementeren van een plan-do-check-act managementproces (Stoner, 

Freeman & Gilbert, 1996, pp.5-8) is een continu proces dat ook wel de Demingcyclus wordt 

genoemd. 

 

3.2. Beveiliging in de voedingsindustrie 

 

Er bestaat een belangrijk verschil (Center for Chemical Process Safety [CCPS], 2003) tussen 

veiligheid en beveiliging van voeding in de voedselketen. Voedselveiligheid werd reeds 

besproken in het onderdeel over ISO 22000 waarbij de gevaren als accidenteel of toevallig 

aanzien werden. Deze accidentele (of toevallige) gevaren kunnen door een adequate 

toepassing van de ISO 22000 norm in een onderneming op een degelijke manier 

geïdentificeerd worden. De belangrijkste eigenschap van deze gevaren is dat ze op voorhand 

relatief eenvoudig bepaald kunnen worden. 

 

3.2.1. Voedselterrorisme 

 

Bij het bespreken van intentionele gevaren spreekt men ook wel eens over voedselterrorisme 

(‘food terrorism’). Voedselterrorisme wordt door de WGO gedefinieerd als: 

“Een handeling of bedreiging van opzettelijke besmetting van voedsel voor menselijke 

consumptie met biologische, chemische of fysische agentia of radionucleaire materialen met 

de bedoeling ziekte, verwondingen of de dood te veroorzaken en/of sociale, economische of 

politieke stabiliteit te verstoren.”(WHO, 2008) 

 

Wanneer men praat over beveiliging, gaat het over het vermijden, het minimaliseren of het 

reageren op intentionele gevaren (Food Safety and Inspection Service [FSIS], 2005). Het is 

niet steeds evident om dit type gevaren op voorhand te bepalen en hierop te anticiperen 

aangezien het soms zeer moeilijk te voorspellen is welke technieken de terrorist zal 

gebruiken. Voor een degelijke analyse en identificatie van gevaren dienen een aantal 

eigenschappen beschouwd te worden. 
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Een eerste punt van beschouwing is het type terrorist (CCPS, 2003; FSIS, 2005, p.3; 

Coumou, 2004). Dit kan een interne (aan de organisatie verbonden) terrorist zijn of een 

externe terrorist zijn. Ook de motivatie verschilt tussen de verschillende terroristen onderling. 

Zo zal een concurrent een andere motivatie hebben dan bijvoorbeeld activisten. 

 

De kwetsbaarheid (CCPS, 2003) van een doelwit (i.e., de voedingsonderneming in haar 

geheel of een onderdeel ervan) of de moeilijkheidsgraad om dit doelwit aan te vallen is een 

belangrijke eigenschap van intentionele gevaren. De kwetsbaarheid wordt bepaald door 

‘beveiligingszwakheden’ die door een terrorist uitgebuit kunnen worden om zichzelf toegang 

te verschaffen tot het doelwit. 

 

Een derde eigenschap houdt verband met de mogelijke gevolgen van de aanslag. Op gebied 

van de volksgezondheid kan besmette voeding leiden tot grootschalige ziekte en zelfs de 

dood. Het is duidelijk dat door accidentele besmettingen er reeds ernstige gevolgen (CCPS, 

2003; WHO, 2008; Bruemmer, 2003) kunnen optreden. Wanneer besmettingen opzettelijk 

gebeuren, kunnen de gevolgen nog vele malen ernstiger zijn. Men kan namelijk bewust 

bijzonder gevaarlijke producten gebruiken en belangrijke schakels in de voedingsketen 

aanvallen om zoveel mogelijk mensen te treffen. De gevolgen van een aanslag kunnen echter 

verder gaan dan de volksgezondheid alleen. Politieke en economische instabiliteit zijn twee 

belangrijke voorbeelden hiervan.  

 

Een laatste belangrijke eigenschap is de attractiviteit van het doelwit. De attractiviteit van een 

doelwit (CCPS, 2003) kan afhankelijk van de situatie totaal verschillend zijn. Terroristen 

kunnen een doelwit aantrekkelijk vinden om bijvoorbeeld een van volgende redenen 

(Tsamboulas & Moraiti, 2008): 

• publieke impact; 

• sociale en politieke impact; 

• economische impact; 

• nieuwswaarde; 

• etc. 
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3.2.2. Beveiligingsmaatregelen 

 

Bij het treffen van beveiligingsmaatregelen is het belangrijk dat men de gevaren op een 

degelijke manier kan inschatten. Hiertoe dient men gebruik te maken van een risicoanalyse. 

Aangezien het gaat om intentionele gevaren, dient men met meer rekening te houden dan 

wanneer men een gevarenanalyse uitvoert op accidentele gevaren. De risicoanalyse dient dus 

voldoende rekening te houden met de eerder beschreven eigenschappen van intentionele 

gevaren.  

 

Een risicoanalyse kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Men dient in ieder geval 

met zo veel mogelijk informatie rekening te houden. Een risicoanalyse is immers de basis van 

beveiligingsplannen en –systemen en wanneer deze zouden gebaseerd zijn op een onvolledig 

resultaat is het mogelijk dat er ernstige beveiligingsrisico’s blijven bestaan.  

 

Er zijn verschillende methodologieën mogelijk om de input om te zetten naar de output. Een 

mogelijke methode is de door het Center for Chemical Process Safety (CCPS) ontwikkelde 

Security Vulnerability Analysis (SVA) (CCPS, 2003). De methodologie bestaat uit vijf grote 

stappen elk onderverdeeld in een aantal deelstappen zoals te zien is op Figuur 2. Deze 

worden kort toegelicht. 

 

De eerste stap is project planning. Er wordt een team opgesteld voor de risicoanalyse, de 

doelstellingen van de analyse worden bepaald en er wordt een domein/scope gedefinieerd 

waarbinnen de analyse zal uitgevoerd worden. In een tweede stap zal het opgestelde team een 

analyse maken van de assets die voor de onderneming belangrijk zijn. De derde stap 

identificeert de mogelijke terroristen. Hierbij gaat men de verschillende soorten terroristen 

overlopen en bij elk type formuleren wat de mogelijke motivaties zijn om de onderneming of 

bepaalde delen van de onderneming aan te vallen. Naast de motivaties moet men ook 

evalueren wat de mogelijke kennis van de terroristen is. In stap vier worden alle mogelijke 

combinaties van terroristen van voor het bedrijf belangrijke zaken, beschouwd. Op basis van 

de eigenschappen van de terrorist, de bestaande maatregelen en het belangrijke bedrijfsgoed 

wordt een risicograad voor dat goed bepaald. Een manier om dit te doen is door gebruik te 

maken van een risicomatrix. In de vijfde en laatste stap zullen op basis van de risicograad die 

voor elk goed werd bepaald in de vorige stap, de nodige beveiligingsmaatregelen vastgesteld 

worden. 
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Figuur 2 – Verschillende stappen uit de SVA methodologie (gebaseerd op CCPS, 2003) 

 

Tabel 1 geeft een voorbeeld van een risicomatrix weer waarbij de niveaus van risico zijn 

weergegeven door een vermenigvuldiging van de kans dat een doelwit getroffen wordt met 

de ernst van de gevolgen dat dit met zich meebrengt. De kans op risico wordt ingedeeld in 

vijf niveaus van zeer klein (1) tot zeer groot (5). De ernst van de gevolgen van het risico 

wordt eveneens in vijf niveaus ingedeeld. Hieruit bekomt men een risicomatrix waaruit men 

makkelijk risicocategorieën kan bepalen. Aan de hand van de risicocategorie waarin het 

risico wordt ingedeeld, kan men bepalen of er acties moeten ondernomen worden en welke 

tegenmaatregelen het beste worden toegepast. 

 

Kans / Ernst Zeer klein Klein Matig Groot Zeer groot 

Zeer klein 1 2 3 4 5 

Klein 2 4 6 8 10 

Matig 3 6 9 12 16 

Groot 4 8 12 16 20 

Zeer groot 5 10 15 20 25 

Tabel 1 – Voorbeeld van een risicomatrix gebaseerd op vermenigvuldiging 
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De maatregelen die getroffen dienen te worden kunnen gesplitst worden op twee niveau’s, 

namelijk op ondernemingsniveau en op overheidsniveau. Op ondernemingsniveau ligt de 

verantwoordelijkheid om de beveiliging van de voeding te garanderen. Men dient enerzijds 

zoveel mogelijk te vermijden dat er risico’s bestaan voor de voedselbeveiliging. Anderzijds, 

wanneer er toch problemen blijken te zijn met de voeding, moet men alles in het werk stellen 

om hier een oplossing voor te bieden. De maatregelen die men neemt kunnen preventief zijn 

(Coumou, 2004; WHO, 2008), maar ze kunnen tevens reactief zijn (Coumou, 2004).  

 

Ook op overheidsniveau kan men een aantal maatregelen treffen. Deze liggen dan vooral in 

het uitwerken de nodige procedures om te reageren op eventuele aanvallen. Ook het 

uitwerken van een degelijke communicatie tussen de overheid en de ondernemingen is 

belangrijk. Deze communicatie dient enerzijds ter ondersteuning van eventuele 

noodprocedures en anderzijds ter informering van de ondernemingen over eventuele 

dreigingen.  

 

3.3. ISO 22000 toegepast op voedselbeveiliging 

 

Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van de ISO 22000 norm tot een succesvol 

managementsysteem voor voedselveiligheid kan leiden in een voedingsbedrijf. Daarnaast 

blijkt uit het onderzoek naar beveiliging in de voedingsindustrie, dat intentionele gevaren een 

niet te onderschatten dreiging kunnen vormen voor een onderneming. Een aanpak van deze 

intentionele gevaren wordt niet voorzien in de ISO 22000 norm en wordt tot op heden ook 

nog in geen enkele andere norm degelijk voorzien. Deze sectie evalueert de mogelijkheden 

om op basis van ISO 22000 een (aangepast) managementsysteem te ontwikkelen dat gericht 

is op voedselbeveiliging. Indien deze aanpak zinvol blijkt te zijn, kan men door het gebruik 

van zowel de bestaande ISO 22000 norm samen met de hier besproken toepassing in het 

kader van beveiliging, tot een algemeen systeem komen van voedselbescherming in alle 

delen van de voedselketen en in alle lagen van iedere voedselverwerkende onderneming.  

 

3.3.1. Doelstellingen van een managementsysteem voor beveiliging 

 

Als eerste stap worden hier een aantal algemene beveiligingsdoelstellingen beschreven voor 

een beveiligingssysteem in de voedingssector. Deze zullen als basis dienen voor de verdere 

uitwerking: 
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Doelstelling 1: Algemene interne beveiliging 

Deze doelstelling vereist dat de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen worden tegen 

bezoekers of personen met toegangsmogelijkheden tot de onderneming. Daarnaast dienen 

ook de algemene voorzieningssystemen beschermd te worden. 

 

Doelstelling 2: Algemene externe beveiliging 

Deze tweede doelstelling vereist een reeks beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat 

ongewenste personen het terrein of bepaalde zones van de onderneming betreden. Het is 

belangrijk op te merken dat het hier gaat om een bescherming tegen indringers van buitenaf.  

 

 

Doelstelling 3: Beveiliging van het productieproces 

Deze doelstelling is specifiek voor het productieproces van een onderneming. De 

maatregelen die getroffen dienen te worden, zijn ondernemingsspecifiek. De maatregelen 

dienen getroffen te worden voor de installaties, de grondstoffen, halffabrikaten, 

eindproducten en het aanwezige personeel.  

 

Doelstelling 4: Beveiliging van opslag 

Deze doelstelling vereist dat er een degelijke beveiliging is van de toegang tot en de opslag 

van goederen. Deze goederen kunnen enerzijds niet-ondernemingsspecifiek zijn zoals 

kantoorbenodigdheden en kunnen anderzijds ondernemingsspecifiek zijn. 

Ondernemingsspecifieke goederen worden in deze context beschouwd als goederen die 

betrekking hebben tot de producten of het productieproces zoals grondstoffen.  

 

Doelstelling 5: Beveiliging van inkomende en uitgaande goederen 

De beveiliging van inkomende en uitgaande goederen kan onderverdeeld worden in een 

algemeen en in een ondernemingsspecifiek gedeelte. Het is belangrijk dat men niet enkel het 

punt van aankomst of vertrek beschouwd in deze maatregelen maar ook het transport ervan. 

De onderverdeling tussen algemene en ondernemingsspecifieke goederen is dezelfde als in 

doelstelling 4. 
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3.3.2. Categorisering van de beveiligingsmaatregelen  

 

De beveiligingsmaatregelen om aan alle opgestelde doelstellingen te voldoen kunnen zoals 

reeds vermeld onderverdeeld worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er de algemene 

beveiligingsmaatregelen en anderzijds zijn er die specifiek zijn voor de producten en het 

productieproces van de onderneming. Tabel 2 vat deze onderverdeling voor de verschillende 

doelstellingen samen en is de basis voor de toepassing van de ISO 22000 norm. 

 

 Doelstelling 

1 

Doelstelling 

2 

Doelstelling 

3 

Doelstelling 

4 

Doelstelling 

5 

Algemeen X X  X X 

Specifiek   X X X 

Tabel 2 - Onderverdeling van de doelstellingen 

 

3.3.3. Doelstellingen toegepast op ISO 22000 

 

De hiervoor gedefinieerde doelstellingen worden nu toegepast op de ISO 22000 norm. In de 

eerste plaats dienen de verantwoordelijkheden van het management bepaald te worden. Deze 

komen grotendeels overeen met die van ISO 22000 maar dan toegepast op 

voedselbeveiliging. Men moet er voor zorgen dat voedselbeveiliging een belangrijk 

onderdeel wordt van de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast moet men ook de nodige middelen 

vrijmaken en de nodige verantwoordelijken aanduiden voor het ontwerpen, implementeren en 

actualiseren van het managementsysteem voor voedselbeveiliging. 

Het ontwerp en de implementatie van het systeem vallen opnieuw uiteen in een aantal grote 

onderdelen. Deze worden elk kort toegelicht. 

 

3.3.3.1. Algemene beveiliging: PRP’s 

 

Het eerste onderdeel is het opstellen van basisvoorwaardenprogramma’s die voor een 

algemene beveiliging dienen te zorgen. Basisvoorwaardenprogramma’s (PRP’s) krijgen in de 

context van voedselbeveiliging een andere betekenis dan in die van voedselveiligheid. Een 

voorstel tot definitie is het volgende:  
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Basisvoorwaardenprogramma’s in de context van beveiliging zijn een reeks algemene 

beveiligingsmaatregelen die aan de basis liggen van een voedselbeveiligingssysteem. Hun 

doel is om een in de hele voedselketen toepasbare basisbeveiliging te voorzien tegen 

intentionele bedreigingen. 

 

Het is belangrijk dat voor het bepalen van de PRP’s die van toepassing zijn op de 

onderneming zoveel mogelijk interne en externe beveiligingsinformatie gebruikt wordt. De 

externe informatie wordt bijvoorbeeld ingewonnen via vereisten van klanten, wetgeving of 

externe experts. De opgestelde PRP’s vormen een basis voor de specifieke 

voedselbeveiligingsmaatregelen die hierna aan bod komen. 

 

3.3.3.2. Specifieke beveiliging: HACCP plan en oPRP’s 

 

Voor de beveiliging van ondernemingsspecifieke zaken zoals producten of het 

productieproces dienen er ook specifieke maatregelen genomen te worden. Iedere 

onderneming dient voor zichzelf een grondige analyse en inschatting uit te voeren van de 

mogelijke specifieke intentionele gevaren en dient de nodige tegenmaatregelen te treffen. Een 

perfect hulpmiddel hiervoor is het gebruik oPRP’s en een HACCP plan. De hier gebruikte 

opbouw is dezelfde als bij de ISO 22000. 

Alvorens een degelijke risicoanalyse uit te voeren is het belangrijk dat men vijf inleidende 

stappen doorloopt. Deze komen exact overeen met de inleidende stappen die eerder 

besproken werden in de ISO 22000 norm. 

 

De risicoanalyse vormt de basis voor de verdere ontwikkeling en implementatie van 

beveiligingsmaatregelen voor voedsel. Verschillende methodologieën zijn mogelijk om deze 

analyse uit te voeren. Een goede manier is de in de reeds beschreven SVA methodologie.  

 

De eerste stap van de SVA methodologie is de project planning. In deze stap wordt een team 

aangeduid voor het uitvoeren van de analyse en worden de doelstellingen van de analyse 

uitgewerkt.  

 

Bij het uitvoeren van de klassieke SVA methodologie dient men in de tweede stap de 

belangrijkste bedrijfsassets, de gevaren voor deze assets, de mogelijke gevolgen van 

terroristische aanslagen en de kwetsbaarheid en attractiviteit van het doelwit te bepalen. In de 
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context van voedselbeveiliging is het duidelijk dat de voedingsproducten de te beschermen 

assets zijn. Bij het bepalen van de mogelijke intentionele gevaren voor deze 

voedingsproducten moet men zich baseren op de eerder opgestelde ondernemingsspecifieke 

doelstellingen. Nadat de gevaren bepaald zijn moet men nog een evaluatie doen van de 

mogelijke gevolgen van deze gevaren en de attractiviteit van de voedingsproducten aanwezig 

in het bedrijf als doelwit. 

 

De derde, vierde en vijfde stap zijn analoog aan de klassieke SVA methodologie 

 

Na het uitvoeren van de SVA methodologie kan men op basis van de verzamelde mogelijke 

tegenmaatregelen en de resultaten van de risicoanalyse, overgaan tot het selecteren van de 

noodzakelijke maatregelen.  

 

De opgestelde tegenmaatregelen dienen op een gepaste manier gecombineerd te worden om 

de gevaren zoveel mogelijk te vermijden of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. De 

selectie hangt af van de doeltreffendheid van de maatregelen. De uiteindelijk geselecteerde 

maatregelen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën, namelijk als oPRP of als 

toepassing op een CCP dewelke hierna een nieuwe definitie krijgen in de context van 

beveiliging. 

 

Operationele basisvoorwaardenprogramma’s zijn basisvoorwaardenprogramma’s die uit een 

risicoanalyse noodzakelijk blijken te zijn voor het vermijden of reduceren van product- en 

procesgebonden intentionele gevaren voor voeding. 

 

Kritische controlepunten zijn punten of stappen waarop beveiligingsmaatregelen zijn 

toegepast waardoor men controle kan uitoefenen op een product- of procesgebonden 

intentioneel gevaar om dit zo te vermijden of tot een acceptabel niveau te herleiden. 

 

Op basis van een beslissingsboom waarin een aantal verschillende beoordelingspunten aan 

bod komen worden de geschikte maatregelen gekozen. Een voorbeeld van een eenvoudige 

beslissingsboom wordt weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3 – Beslissingsboom voor het bepalen van oPRP’s en CCP’s 

 

In de eerste stap na het bepalen van de CCP’s worden voor al deze CCP’s kritische limieten 

bepaald waarbinnen de gecontroleerde parameters moeten vallen. In de context van 

beveiliging is het zo dat deze limieten heel strikt dienen te zijn. Voor veel maatregelen geldt 

een nultolerantie. 

 

Vervolgens moeten de nodige controleprocedures bepaald worden voor de CCP’s. Hierbij is 

het belangrijk dat men zoveel mogelijk voor controles kiest die snelle resultaten geven. Zo 

zal bijvoorbeeld het gebruik van een thermometer dadelijk resultaat geven waar dit bij 

microbiologische analyses langer kan duren. Door het gebruik van deze controles kan er 

optimaal gereageerd worden op probleemsituaties.  
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Voor elk van de ingevoerde controleprocedures moet men de nodige correctie- of 

bijsturingsacties uitwerken indien men merkt dat de gecontroleerde parameters beginnen af te 

wijken of wanneer de kritische limieten overschreden worden. Ook de nodige 

verantwoordelijken en hun bevoegdheden voor de verificatie van de correcte implementatie 

en werking van de beveiligingsmaatregelen dienen bepaald te worden. 

 

De behandeling van een oPRP loopt analoog aan die van een maatregel op een CCP. 

Aangezien oPRP’s geen controle uitvoeren, moeten er ook geen kritische limieten bepaald 

worden. Waar voor CCP’s een aantal controleprocedures bepaald werden, bepaalt men voor 

oPRP’s een aantal beheersingsprocedures. Deze bepalen op welke manier de maatregel dient 

toegepast en gebruikt te worden. De volgende stappen van de behandeling van oPRP’s is 

analoog aan die van CCP’s.  

 

3.3.3.3. Traceerbaarheid, documentatie, validatie, verificatie en acualisatie 

 

De vereisten op gebied van een traceerbaarheidssysteem en op gebied van documentatie, 

validatie, verificatie en actualisatie van het systeem zijn dezelfde als bij de ISO 22000 norm. 

Uiteraard dienen ze in de context van beveiliging beschouwd te worden. 

 

3.4. Voorlopige conclusies 

 

Uit de voorgaande onderdelen blijkt dat de concepten uit ISO 22000 norm toepasbaar zijn op 

voedselbeveiliging. Het is perfect mogelijk om de gewenste doelstellingen te verdelen over 

deze concepten om zo tot een systeem te komen dat over de hele onderneming toegepast kan 

worden en waarbij alle schakels uit de voedselketen met elkaar kunnen samenwerken. Zo 

wordt het mogelijk om voeding te beveiligen vanaf de eerste stap van de voedselketen tot op 

het bord van de consument.  

 

Daarnaast blijkt ook dat een aantal onderdelen overlappen met managementsystemen voor 

voedselveiligheid. Dit doet vermoeden dat er zeker mogelijkheden zijn om een norm op te 

stellen waarin zowel voedselveiligheid als voedselbeveiliging aan bod komen om zo tot een 

volledige voedselbescherming te komen. De concrete mogelijkheden hiervan dienen uiteraard 

in de praktijk getoetst te worden. 
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4. Gevalsstudie 

 

Op basis van het voorgaande werd er een gevalsstudie uitgevoerd bij een onderneming in de 

voedingsindustrie die in het bezit is van een ISO 22000 certificaat. De details van het bedrijf 

in kwestie kunnen omwille van confidentialiteit niet besproken worden in deze paper. De 

gevolgde methodologie voor dit praktisch onderzoek bestond uit drie onderdelen. Een eerste 

onderdeel onderzocht de bestaande situatie op gebied van voedselveiligheid, namelijk hoe 

men het in de ISO 22000 bepaalde managementsysteem voor voedselveiligheid ontwierp en 

implementeerde. Het tweede onderdeel onderzocht de huidige situatie op gebied van 

beveiliging in het algemeen en de bestaande procedures voor het uitvoeren van risicoanalyses 

en treffen van beveiligingsmaatregelen. Op basis van deze vaststellingen werd de toepassing 

van de ISO 22000 norm op voedselbeveiliging uitgewerkt binnen dit bedrijf.  

 

De resultaten van deze toepassing zijn de volgende: 

• Naar het management toe: de huidige beleidsdoelstellingen dienen uitgebreid te 

worden met een grotere aandacht voor voedselbeveiliging. Hiervoor dienen de nodige 

middelen vrijgemaakt te worden en dient men de hele onderneming bewust te maken 

van de nood aan voedselbeveiliging.  

• Beveiliging: zowel op het vlak van algemene als ondernemingsspecifieke beveiliging 

dienen er extra beveiligingsmaatregelen genomen te worden. Hieruit blijkt dat de 

toegepaste methodologie voor betere resultaten kan zorgen dan de bestaande. Dit 

werd bewerkstelligd door het invoeren van nieuwe PRP’s, het gebruik van de 

aangepaste SVA methodologie voor de risicoanalyse en het invoeren van nieuwe 

CCP’s en oPRP’s.  

• De huidige methodologie die gevolgd werd voor het ontwerp, de implementatie en de 

actualisatie van het managementsysteem voor voedselveiligheid dient uitgebreid te 

worden naar voedselbeveiliging. Hierdoor ontstaat er één geheel systeem dat de 

voeding kan beschermen tegen zowel accidentele als intentionele gevaren. Het biedt 

tevens een duidelijke gestructureerde methode die het mogelijk maakt 

voedselbeveiliging mee te implementeren in de bedrijfsdoelstellingen en zorgt ervoor 

dat voedselbeveiliging in alle lagen van de onderneming aanwezig is. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

In het algemeen is het de voedingssector aangeraden verder onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden om een managementsysteem te ontwikkelen voor voedselbescherming dat 

over de hele voedselketen van toepassing kan zijn. Zoals gebleken is, is de ISO 22000 norm 

een goed startpunt. De reeds uitgewerkte toepassing op beveiligingsniveau kan in meer detail 

uitgewerkt worden, eventueel ter vorming van een nieuwe uitgebreidere standaard. Daar waar 

de sector nu degelijk beschermd is tegen accidentele gevaren, dient men zich bewust te 

worden van de nood aan voldoende maatregelen tegen intentionele gevaren.  

Daarnaast is een verdere uitwerking van een communicatiesysteem nodig om in te spelen op 

eventuele incidenten of om informatie op gebied van voedselbeveiliging te verschaffen en 

aan te bieden aan de volledige sector. 

 

De overheid dient voldoende steun te geven aan verder onderzoek naar de mogelijkheden 

voor het ontwerpen en ontwikkelen van een algemeen managementsysteem voor 

voedselbescherming. Zij dient hiervoor de nodige middelen vrij te maken. 

Daarnaast is er op niveau van overheidscommunicatie nog veel ruimte voor verbetering. De 

verstrekking van informatie die op dit ogenblik grotendeels beperkt blijft tot de 

voedselveiligheid, dient uitgebreid te worden door ook informatie over voedselbescherming 

te verschaffen. Dit gaat bijvoorbeeld over eventuele kennis op niveau van mogelijke 

bedreigingen maar ook over manieren waarop bedrijven zich hiertegen kunnen wapenen. 

Verder is het belangrijk dat, in samenwerking met de gehele voedingssector, de nodige 

procedures uitgewerkt worden om eventuele incidenten aan te pakken. De huidige vereisten 

voor communicatie en traceerbaarheid moeten uitgebreid worden zodat men efficiënt kan 

omgaan met eventuele intentioneel veroorzaakte incidenten. 

Deze aanbevelingen moeten niet enkel op nationaal niveau beschouwd worden. Voldoende 

internationaal overleg is belangrijk voor een optimale aanpak van voedselbeveiliging. 

Daarnaast wordt het streven naar internationale standaarden aangeraden om zo over de 

grenzen heen een degelijke voedselbescherming te bekomen. 

 

Een aantal conclusies kunnen getrokken worden uit dit onderzoek. Aan de status van de 

literatuur kan gesteld worden dat men er in geslaagd is een degelijke norm te bepalen voor 

managementsystemen voor voedselveiligheid. Daarnaast is men zich meer en meer bewust 

aan het worden van het probleem van voedselbeveiliging.  

 23



 

De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van de ISO 22000 

norm op voedselbeveiliging waren positief. Het was duidelijk dat de originele concepten 

overgenomen konden worden en ze te beschouwen in de context van voedselbeveiliging. Zo 

kan het concept van basisvoorwaardenprogramma’s toegepast worden op beveiliging om zo 

een algemeen beveiligingssysteem te voorzien dat als kader kan dienen voor een specifieker 

voedselbeveiligingssysteem.  

 

Ter ontwikkeling van dit specifiek systeem wordt de gevarenanalyse die gebruikt werd bij 

ISO 22000 uitgebreid naar een risicoanalyse die met meer factoren rekening kan houden 

zoals het type van terrorist en de mogelijke voorkennis ervan. De concepten van operationele 

basisvoorwaardenprogramma’s en kritische controlepunten kunnen perfect geherdefinieerd 

worden in de context van voedselbeveiliging om zo de nodige tegenmaatregelen te voorzien. 

Ook de concepten over de nodige communicatie, de taken van het management en de invoer 

van een traceersysteem kunnen overgenomen worden mits een herevaluatie in de 

beveiligingscontext.  

 

De uitgewerkte toepassing doet vermoeden dat het mogelijk is om de ISO 22000 norm te 

combineren met een versie ervan die op voedselbeveiliging toepasbaar is om zo tot een 

algemeen systeem voor voedselbescherming te komen.  

 

De gevalsstudie bij een onderneming in de voedselketen bevestigt voor een groot deel deze 

vermoedens. Op gebied van voedselveiligheid staat men reeds zeer ver. Op gebied van 

voedselbeveiliging bleek er echter nog veel ruimte voor verbetering. Na toepassing van de 

opgestelde toepassing van de ISO 22000 norm op voedselbeveiliging, bleken een aantal 

aanpassingen nodig. Zo dient het management een grotere rol voor voedselbeveiliging te 

voorzien in zowel de beleidsdoelstellingen als in de bedrijfscultuur. Verder bleek er nood te 

zijn aan een aantal uitbreidingen van de bestaande beveiligingsmaatregelen om de 

voedingsproducten beter te beschermen tegen intentionele gevaren.  

 

Naast de aanbevelingen voor deze onderneming, kunnen ook een aantal aanbevelingen 

gedaan worden aan de voedselketen in het algemeen en aan de overheden. Hierbij is het 

vooral belangrijk dat de nodige informatie-uitwisseling over mogelijke gevaren en 

oplossingen voorzien wordt. Daarnaast moeten de bestaande communicatiesystemen en 
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procedures voor noodgevallen uitgebreid worden om met grootschalige 

voedselbeveiligingsincidenten om te gaan. Tot slot is het aan te raden dat men verder 

onderzoek doet naar de mogelijkheden van ISO 22000 en de op voedselbeveiliging 

toegepaste versie om tot een internationaal managementsysteem voor voedselbescherming te 

komen dat in alle delen van de voedselketen toepasbaar is. 
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