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Voedselveiligheid (HACCP) 

Wet- en regelgeving 
Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen 

Hygiënecode 

 

Toelichting 
HACCP is een voedselveiligheidssysteem en staat voor Hazard Analysis and Critical Control 
Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen misgaan wat de veiligheid 
van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken, moeten 
mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan (HACCP-plan). Alle 
voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese 
wetgeving.  
 

Voorschriften 
Voor de voedselveiligheid zijn de Nederlandse regels vastgelegd in de Warenwet. In de 
Warenwet staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar 
mag brengen. Veel regels uit de Warenwet zijn afgeleid van Europese richtlijnen en wetten. 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat de wetgeving wordt 
nageleefd en het eten veilig is. 

 

Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen. Deze norm verplicht bedrijven om hun 
werkwijze t.a.v. levensmiddelen zodanig in te richten dat zij op een systematische manier de 
veiligheid van hun producten waarborgen. Dit houdt in dat ze verplicht zijn een 
bewakingssysteem te hebben waarmee het hele proces gecontroleerd wordt. Dit 
bewakingsproces, ofwel voedselveiligheidssysteem, moet gebaseerd zijn op HACCP, het 
Hazard Analysis and Critical Control Point System. Vrij vertaald betekent dit een analyse van 
het productieproces van een bedrijf op kritische punten waarop extra goed gelet moet 
worden. 

 

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven 
principes is gebaseerd. Deze principes worden gehanteerd om de voedselveiligheid te 
garanderen. Bedrijven dienen dit systeem toe te spitsen op hun eigen situatie. Dit met als 
doel het in kaart brengen van risico’s voor de gezondheid van de consumenten en de 
maatregelen om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen. Het is dus 
een preventief systeem dat structureel de handelswijze van de ondernemer bewaakt. 

 

Voor veel bedrijfstakken is een hygiënecode opgesteld. Dit is een praktische vertaling van een 
HACCP-plan. Een hygiënecode is een gids voor bedrijven die met voedsel omgaan. Hierin 
staan regels om de voedselveiligheid en de hygiëne te bewaken. Veel kleine bedrijven maken 
gebruik van een hygiënecode. Een overzicht van de hygiënecodes per sector vindt u op de 
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Voedselveiligheid (HACCP) 

website van de NVWA. Werkt u volgens een goedgekeurde hygiënecode, dan voldoet u 
automatisch aan de wet. 

 

Naleving voorschriften 
Het HACCP betreft een preventief systeem met een continu proces van controle, registratie 
en bijstelling dat is gebaseerd op de volgende zeven principes:  

1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden 
uitgevoerd.  

2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden 
moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen. 

3. Stel per CCP een norm vast.  

4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.  

5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie 
nodig is indien tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm 
voldoet.  

6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en 
laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.  

7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.    

 

Documenten 
- Geldig HACCP-plan met bijbehorende processen en registratielijsten. 


