
 

 
Waarom HACCP? 
De HACCP-norm is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een werkbare en alom erkende 
norm op gebied van de voedselveiligheid. Producenten en verwerkers van 
levensmiddelen komen door deze norm in een ander aanzien bij hun leveranciers. 
 
De HACCP-norm 
De HACCP norm is een uitstekend gereedschap voor alle schakels van de 
levensmiddelenindustrie. Door aandacht aan traceerbaarheid en procesbeheersing wordt 
het mogelijk ook direct voordeel te hebben van deze norm. Certificering door een kritische 
certificatie-instelling betekent voor u de bekende ‘stok achter de deur’ om uw borging van 
voedselveiligheid naar het optimale niveau te tillen. Kiwa weet als ‘Partner for Progress’ 
als geen ander de vinger op de zwakke plekken te leggen.  
 
Voor wie is HACCP bedoeld? 
De HACCP-norm is bedoeld voor retailorganisaties, voedselfabrikanten, importeurs, 
cateringbedrijven, leveranciers van ingrediënten en de voedseldienstensector. De norm 
biedt een gemeenschappelijke basis voor het certificeren van bedrijven die 
voedingsproducten verwerken. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid voor niet  
levensmiddelen producerende bedrijven of bedrijven die zich met andere diensten bezig 
houden te komen tot een HACCP-verklaring. 
 
HACCP-certificaat  
Het HACCP-certificaat kan alleen worden verkregen na een succesvolle audit door een 
onafhankelijke certificatie-instelling als Kiwa. Het gaat hier dus uitdrukkelijk om een 
onafhankelijke audit.  
 
Wat kan Kiwa voor u betekenen? 
• Deskundig en onafhankelijke partner 
Kiwa is voor diverse certificatieschema’s, waaronder HACCP, erkend door de 
Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA controleert, als overkoepelende 
organisatie, certificerende instellingen op deskundigheid, betrouwbaarheid en 
onafhankelijkheid.  
 
• Gekwalificeerd auditteam 
Ons auditteam bestaat uit systeembekwame, praktijkgerichte auditoren met ervaring in 
de levensmiddelen- en zorgsector. Zij toetsen niet alleen maar denken ook met u mee over 
mogelijke verbeteringen 
 
Kosten 
De kosten voor het certificatietraject zijn afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. In een 
oriënterend gesprek kunnen we dit altijd nader toelichten. Uiteraard kunt u ook een 
offerte aanvraagformulier invullen  
 
Informatie 
Marketing & Sales (offerte aanvragen):   Productcoördinator 
Debbie Groenendaal    Sander Mertens 
Telefoon: 0113-820410    Telefoon: 06-53459807 
E-mail: salesfoodfeedagro@kiwa.nl  E-mail: sander.mertens@kiwa.nl  
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Ontwikkeling is van 
cruciaal belang om 
veranderingen mogelijk te 
maken, om kansen te 
benutten en uitdagingen 
aan te gaan.  
Kiwa biedt een 
certificatiepakket dat 
innovatief en kwalitatief 
hoogstaand is, en 
stimuleert daardoor de 
ontwikkeling van 
organisaties en de 
prestaties van mensen in 
uiteenlopende 
bedrijfssectoren.  
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