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1. BASISWETGEVING 

 

Deze gids is opgesteld in toepassing van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 14 

november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 

voedselketen (Belgisch Staatsblad van 12 december 2003). De autocontrole omvat 

eveneens de verplichting om in overeenstemming te zijn met de wetgeving inzake 

hygiëne. 

 

Deze gids wil een eenduidige vertaling zijn van de algemene hygiëneregels vermeld 

in het Koninklijk Besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne  

en de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong en in de Verordeningen 

(EG) nr. 852/2004 en 853/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van 

29 april 2004 met betrekking tot voedingsmiddelenhygiëne en de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 

 

De redacteurs van de gids hebben ernaar gestreefd rekening te houden met alle van 

toepassing zijnde reglementering. In het geval van een divergentie tussen de inhoud 

van de gids en de wettelijke bepalingen, primeren de wettelijke bepalingen boven de 

inhoud van de gids. Er wordt de gebruiker van een gids bijgevolg aangeraden de 

evolutie van de reglementering op te volgen. 

 

Een overzicht van de toepasselijke wetgeving is terug te vinden in Bijlage 3 

Reglementering inzake etikettering van voorverpakte levensmiddelen en Bijlage 4 

Reglementering van deze gids.  
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2. TOEPASSINGSGEBIED 

 

Deze autocontrolegids is van toepassing voor de activiteiten brood- en  

banketbakkerij en dit voor:  

- ondernemingen die behoren tot de industriële brood- en banketbakkerijen 

die leveren aan de distributiesector (Business to Business of B2B) of verkoop 

organiseren rechtstreeks aan de consument via verkooppunten zonder een 

eigen juridische entiteit (Business to Consumer of B2C) dus.  

- de brood- en banketbakkerijen die in hoofdactiviteit brood- en banket 

produceren, verwerken, afbakken en/of  verkopen aan de consument 

(Business to Consumer of B2C).  

- verkoop van brood- en bakkerijproducten op markten (ambulante handel). 

 

De richtlijnen in deze gids zijn van toepassing op de productie van brood en banket 

en op de aanvullende activiteiten waaronder belegde broodjes, chocoladebewerking 

en consumptie-ijsbereiding. In Tabel 1 “Productgroepen” wordt een overzicht 

gegeven van de productgroepen die (kunnen) vallen onder de activiteiten van deze 

gids.  

Deze gids is van toepassing vanaf het ogenblik dat de grondstoffen, halffabrikaten  

en andere goederen worden ontvangen in het bakkers- of banketbedrijf tot op het 

moment dat de eindproducten, zijnde brood en banket en in ondergeschikt belang 

chocolade of consumptie-ijs, overgaan van eigendom (door afgifte na verkoop) of 

naar een operator van de volgende schakel verschuiven (voorbeeld een derde 

vervoerbedrijf of een voedingsdetailzaak) die bijgevolg de verantwoordelijkheid 

inzake voedselveiligheid overneemt.  

 

TABEL 1 – PRODUCTGROEPEN 

 Productgroep Voorbeelden 

1. Brood(jes) en speciaal 

brood (definitie cfr. 

wetgeving) 

wit, grof, 6 granen, 4 seizoenen, soja, boerenbrood, 

zonnebloempitbrood, … 

Pistolets, stokbrood, piccolo’s, keizerpistolets, ciabatta, … 

2. Luxe brood(jes) sandwiches, rozijnenbrood, suikerbrood, chocoladebrood, melkbrood, 

paashazen, … 

3. Droog gebak cake, koekjes, cupcakes, … 

halffabrikaat voor biscuit, soezen, koeken, … 

4. Viennoiserie achtkoek, chocoladekoek, …  

5. Koude patisserie biscuit, crème au beurre, eclairs, crèmekoek, vers fruit-taart, boule de 

berlin, bavarois, tiramisu, chocolademousse, … 

6. Warme patisserie rijsttaart, confituurtaart, … 

7. Af te bakken producten koeken, broodjes, pistolets, viennoiserie, … 

 

8. Hartige snacks worstenbrood, quiches, croissant met ham en kaas, pizzabaguettes, … 

9. Chocoladeproducten pralines, chocopasta, taartversiering, … 

10. Consumptie-ijs schepijs, ijstaarten, sorbets, … 
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 Productgroep Voorbeelden 

11. Belegde broodjes  

 

Om te weten wanneer een “verkoopspunt” onder de gids valt, dient u de 

volgende onderverdeling in acht te nemen: 

 De eigen verkooppunten, dwz. de verkooppunten die deel uitmaken van het 

producerend bedrijf vallen onder deze Gids. Deze verkooppunten kunnen al dan 

niet fysisch verbonden zijn aan het producerend bedrijf. 

 Verkoopspunten die brood, banket, chocolade en ijsproducten verkopen en 

eventueel afbakken. 

 Volgende producten die verkocht worden in bovenstaande verkoopspunten 

vallen eveneens onder deze gids G-026 indien die voldoen aan de volgende eisen: 

o het betreft voorverpakte producten  

o en deze producten kunnen geassocieerd worden met een 

broodmaaltijd (choco, confituur, koffie, kaas, charcuterie, ...).  

Indien de aangeboden producten niet voldoen aan deze voorwaarden moet de 

“Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel 

in algemene voedingswaren” (Comeos) (G-007) gevolgd worden. 

De brood en banket bakkerijen die meer doen dan enkel afbakken en die eveneens 

deze eraan verbonden producten verkopen kunnen eveneens beroep blijven doen op 

de gids G-026. 

 

 Zelfstandige algemene voedingsdetailzaken evenals de afdeling brood- en banket 

van de warenhuizen waar de activiteit zich beperkt tot het verkopen, al dan niet 

voorafgegaan door het afbakken van brood- en banket, vallen  onder de “Gids 

voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in 

algemene voedingswaren” (Comeos) (G-007). Indien er een verdere ver- en/of 

afwerking van de producten plaatsvindt, bvb. abricoteren, vullingen 

aanbrengen,…, dan dient de huidige gids G-026 aangewend te worden 

 

Elk brood of banketbedrijf dat valt onder deze gids (G-026) en die aan chocolade-, 

praline-, consumptie-ijs-  of biscuiteriebereiding doet, zal de huidige gids (G-026) 

moeten hanteren bij de bereidingen ervan. De huidige gids (G-026) voorziet dan 

ook productiefiches en een gevarenanalyse voor deze producten. Wanneer er enkel 

productie van chocolade of enkel productie van consumptie-ijs gebeurt, zijn de 

respectievelijke Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, 

praline- en suikergoedindustrie (G-022) of de Gids autocontrole CONSUMPTIE-IJS 

(G-005) van toepassing. Deze gidsen zijn verkrijgbaar bij respectievelijk de federatie 

van CHOPRABISCO en FENACO en bij de federatie FEBELGLACES. 

 

Heeft u als bakkerij een eigen verbruikerszaal, waar de door u geproduceerde 

producten die vallen binnen het toepassingsgebied van deze gids, geconsumeerd 

worden, dan dient u de huidige gids (G-026) te volgen voor de bakkerijactiviteiten 

en bijzondere aandacht te geven aan het punt “Verkoop in verbruikszalen”. Indien u 
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buiten uw eigen producten ook andere voedingsmiddelen aanbiedt die buiten het 

toepassingsgebied van deze gids vallen dan moet u ook de “Gids voor de invoering 

van een autocontrolesysteem in de horecasector”  (Gids-023) toepassen.  

 

Het eigen transport tussen vestigingen, naar een ander bedrijf of naar de 

consument, totdat de goederen in eigendom overgaan, valt eveneens onder deze 

gids. 

 

Indien het transport door derden gebeurt, dan valt dit niet onder de toepasselijke 

gids. Deze activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de “Sectorgids  voor 

wegtransport en opslag in de voedselketen” ‘(SAV/FEBETRA) (G-017). 

 

Overzicht aanvullende gidsen 

- Gids voor de autocontrole in de slagerij (G-003) 

Uitgegeven door de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 

België – Houba de Strooperlaan 784 1020 Brussel – 02/735 24 70 – 

info@landsbond-beenhouwers.be 

 

- Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in 

algemene voedingswaren (G-007) 

VDV (Nationaal Verbond voor Voedingsdetaillisten) – Rue St. Bernard 60 te 1060 

Brussel - Comeos (Belgische Federatie van de Distributieondernemingen) – Edmont 

van Nieuwehuysselaan 8 te 1160 Brussel – 02/788 05 00– info@comeos.be 

 

- Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en 

suikergoedindustrie (G-022) 

CHOPRABISCO vzw – Kunstlaan 43 te 1040 Brussel – 02/550 17 68 – 

info@choprabisco.be 

FENACO, Koninklijke Beroepsvereniging der Meester Suiker- en 

Chocoladebewerkers – Groenweg 29 te 9280 Wieze – info@fenaco.be 

 

- Gids autocontrole consumptie-ijs. (G-005) 

FEBELGLACES, Groepering van de roomijsindustrie – febelglaces@fevia.be 

 

- Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horecasector (G-023) 

FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw – Anspachlaan 111/4 te 1000  Brussel – 02/513 64 

84 – fed.vlaanderen@horeca.be 

 

- Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen (G-017) 

FEBETRA – Stapelhuisstraat 5A te 1020 Brussel – 02/425 68 00 

SAV – Land van Rodelaan 20 te 9000 Gent – 09/210 82 10 

 

- Autocontrolegids diervoeders (G-001)  

OVOCOM vzw  Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel  tel 02/514,01,86; www.ovocom.be 

 

mailto:info@landsbond-beenhouwers.be
mailto:info@fedis.be
mailto:info@choprabisco.be
mailto:info@fenaco.be
mailto:febelglaces@fevia.be
http://www.ovocom.be/
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3. VOORSTELLING VAN DE SECTOR/VERENIGINGEN 

 
De Belgische Confederatie B.B.C.I. v.z.w. heeft het initiatief genomen om een 

“Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij” uit te werken. Zij heeft hiertoe 

samengewerkt met  de Federatie voor Grote Belgische Bakkerijen (FGBB).  

 

De bij de Belgische Confederatie B.B.C.I. aangesloten leden zijn de volgende 

regionale verenigingen. De bij deze plaatselijke bonden aangesloten leden 

vertegenwoordigen 72,08 % van de bedrijfssector. 

  

West-Vlaanderen 

 

 Brood –en Banketbakkersbond Blankenberge, te 8370 Blankenberge 

 Koninklijk Ambacht der Brood –en Banketbakkers-Brugge, te 8000 Brugge 

 Bond Brugge Dames, te 8000 Brugge 

 Koninklijke Vereniging van Meester-Banketbakkers Brugge-Kust, te 8310 Sint-

Kruis-Brugge 

 Bond de Panne-Nieuwpoort, te 8434 Westende 

 Brood –en Banketbakkersbond Harelbeke, te 8530 Harelbeke 

 Bakkers –en Banketbakkersbond van Ieper en Omliggende, te 8900 Ieper 

 Bakkersbond “Helpt Elkander” Izegem, te 8870 Izegem  

 Bakkersbond “De Toekomst”, te  8300 Knokke-Heist 

 Bakkersbond Kortrijk, te 8580 Avelgem 

 Koninklijke Vereniging der Banketbakkersbazen van België, sectie Kortrijk, te 

8870 Izegem 

 Damesbond der Meester-Banketbakkers van het Kortrijkse, te 8540 Deerlijk 

 Bakkersbond Kuurne, te 8520 Kuurne 

 Brood –en Banketbakkersbrood Menen, te 8930 Menen 

 Meulebeekse Brood –en Banketbakkersbond, te 8760 Meulebeke 

 Brood – en Banketbakkersbond gewest Oostende, te 8400 Oostende 

 Verenigde Brood –en Banketbakkers Poperinge en Omliggende, te 8972 Proven 

 Patronale Brood –en Banketbakkersbond van Roeselare en Omliggende, te 8610 

Handzame 

 Brood –en Banketbakkersbond arrondissement Tielt en omliggende, te 8700 

Tielt 

 Bakkersbond Torhout en Omliggende, te 8820 Torhout 

 Bond –en Banketbakkersbond Veurne-Ambacht, te 8630 Veurne 

 Bond –en Banketbakkersbond van Waregem en Omliggende, te  8790 Waregem 

 Bond –en Banketbakkersbond Wervik, te 8940 Wervik 

 Verenigingen der Bakkersbazen van Wevelgem en Omliggende, te 8560 

Wevelgem 
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Oost-Vlaanderen 

 

 Koninklijke Bond der Brood –en Banketbakkers van Gent en Omliggende 

W.E.B., te 9051 St-Denijs-Westrem 

 Koninklijke Vereniging der Meesterbanketbakkers van Gent en Oost-Vlaanderen 

W.E.B, te 9100 Sint-Niklaas 

 Brood en Pasteibakkersbond van Aalst en Omliggende W.E.B, te 9300 Aalst 

 Koninklijke Bakkers –en Banketbakkersbond Lokeren en Aangesloten 

gemeenten W.E.B, te 9160 Lokeren 

 Koninklijke Verenigde Bakkers Zele en Omliggende, te 9240 Zele 

 Gewestelijke Brood en Pasteibakkersbond Deinze W.E.B, te 9870 Olsene 

 Kon. Brood en Banketbakkersbond van het Meetjesland W.E.B, te 9900 Eeklo 

 Brood –en Banketbakkersbond van Geraardsbergen en Omliggende, te 9500 

Geraardsbergen 

 Kon. Bakkersgilde van Zottegem en Omstreken, te 9620 Zottegem 

 Gewestelijke brood –en Banketbakkersbond Gavere en Omliggende, 9890 Gavere 

 Kon. Bakkersbond Oudenaarde en Omstreken F.V, te 9700 Oudenaarde 

 Kon. Bond der Brood en Banketbakkersbazen van Sint Niklaas en Omliggende, 

te 9170 Sint-Gillis-Waas 

 De Verenigde Brood en Banketbakkers van Wetteren en Omliggende, te 9270 

Laarne 

 Kon. Gewestelijke Bakkersbond van Sint Lievens Houten en Omliggende, te 

9860 Scheldewindeke 

 Vereniging der Meesterbanketbakkers van de Denderstreek, te 9320 

Erembodegem 

 Bakkers en Banketbakkersvereniging van Stekene, te 9190 Stekene 

 Brood en Banketbakkersbond van Lebbeke, te 9280 Lebbeke 

 Bakkers en Banketbakkersbond van Brakel, 9660 Brakel 

 Brood en Banketbakkersbond van Dendermonde en Omliggende W.E.B, te 9200 

Buggenhout 

 

Antwerpen 

 

 Antwerpse Beroepsvereniging voor het Brood –en Banketbedrijf, te 2600 

Berchem 

 Banketbakkersbond Balen-Olmen, te 2491 Olmen 

 Vereniging Brood –en Banketbakkers Boom en Omliggende, te Sint-Amands 

 Bakkersbond Geel en Laakdaal, te 2440 Geel 

 Bakkersbond Herentals – Kempen, te 2250 Olen 

 Gewestelijke bond Hoogstraten, te 2330 Merkplas 

 Koninklijke Lierse Bakkers –en Banketbakkersbond, te 2500 Lier 

 Bakkersbond Mol en Omstreken, te 2491 Olmen 

 Bakkersbond Mechelen en Omliggende, te 2800 Mechelen 

 Bakkersbond Turnhout en Kempen, te 2300 Turnhout 

 Bond de Noorderkepen, te 2330 Merkplas 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                          DEEL 1 - 8/17 

 Bakkersbond Heist Op Den Berg en Omliggende, te 2220 Heist-Op–Den-Berg 

 

Limburg 

 

 Koninklijke Brood en Banketbakkers, Chocolade –en Ijsbereiders Hand in Hand 

Maaseik en Omstreken, te 3680 Maaseik 

 Kantonale Brood – Banketbakkersbond Bilzen en Omstreken, te 3740 Bilzen 

 De Lommelse Bakkersbond, te 3900 Lommel 

 Koninklijke Bakkersbond Beringen fv, te 3560 Lummen 

 Koninklijke Brood –en Banketbakkersbond Sint-Truiden en Omstreken, te 3800 

Sint-Truiden 

 Koninklijke Vereniging Brood –en Banketbakkers van Hasselt en Omstreken, te 

3500 Hasselt 

 Brood –en Banketbakkers van Bree en Omstreken, te 3950 Bocholt 

 Koninklijke Bakkersbond van Genk en Omstreken, te 3600 Genk 

 Koninklijke Verenigde Brood –en Banketbakkers van Tongeren en Omstreken, te 

3700 Tongeren 

 Koninklijke Bakkersbond Herk-De Stad, te 3540 Herk-de-Stad 

 Koninklijke Bakkersbond der Verenigde Kantons van Limburg, te 3630 

Maasmechelen 

 

Vlaams-Brabant 

 

 Bakkersbond Leuven, te 3020 Herent 

 Bakkersbond Tienen, te 3300 Vissenaken 

 Bakkersbond Haacht/ Aarschot, te 3150 Wakkerzeel 

 Bakkersbond Diest, te 3290 Diest 

 Bakkersbond Londerzeel, te 1861 Wolvertem 

 Bakkersbond Merchtem-Opwijk, te 1875 Merchtem 

 Bakkers -en Banketbakkersbond van Scherpenheuvel, te 3270 Scherpenheuvel 

 

Waals - Brabant 

 

 Union Professionelle des Patrons Bakkers-Pâtissiers du Brabant Wallon, te 1470 

Bousval 

 

Brussel 

 

 Patronale Brood –en Banketbakkersvereniging van Brussel, te 1080 Brussel 

 

Henegouwen 

 

 Association des Bakkers-Pâtissiers d’Ath et environs, te 7800 Ath 

 Union Professionnelle des Bakkers-Pâtissiers de Binche et environs, te 7100 La 

Louvière 
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 Union Professionnelle des Bakkers Pâtissiers de Charleroi et arrondissement , te 

6001 Marcinelle 

 Union Professionnelle des Bakkers-Pâtissiers de Mons-Borinage, te 7370 Dour 

 Association des Patrons Bakkers Pâtissiers de Mouscron et environs, te 7730 

Estampuis  

 Corporation des Patrons Bakkers de la région de Soignies, te 7060 Soignies 

 Union Professionnelle des Bakkers-Pâtissiers de Tournai , te 7540 Kain 

 Union des Patrons Bakkers-Pâtissiers de Lessines et environs, te 7861 

Papignies. 

 

Luik 

 

 Union Professionnelle des Bakkers-Pâtissiers de Huy, Hannut et environs, te 

4537 Verlaine 

 Union Professionnelle des Patrons Bakkers-Pâtissiers de Liège & environs, te 

4430 Ans 

 Union professionnelle des Patrons Bakkers Pâtissiers de Verviers et de 

l’arrondissement et de la communauté germanophone, te 4802 Verviers 

 

Namen 

 

 Union des Bakkers Pâtissiers Glaciers de Sambre et Meuse, te 5190 Moustier 

sus Sambre  

 Union des Patrons Bakkers-Pâtissiers de Namur, 5580 Rochefort  

 

Luxemburg 

 

 Union des Bakkers - Pâtissiers - Glaciers de la Province de Luxembourg, te 6927 

Tellin. 

 

 

De Koninklijke Beroepsvereniging der Onafhankelijke Brood- en Banketbakkers van 

Gent en omstreken en de Federatie voor de grote bakkerijen werd geraadpleegd bij 
de verwezenlijking van deze Gids. 
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4. GEBRUIK VAN DE GIDS 

 

4.1. Doelstellingen 

 

Het doel van deze gids is de voedselveiligheid doorheen het productie- en 

verwerkingsproces en de distributie te verzekeren.  

 

De bedrijven behorende tot de bakkerijsector moeten de hier vermelde maatregelen 

en aanbevelingen inzake autocontrole, traceerbaarheid en voedingsmiddelenhygiëne 

toepassen, in alle stappen van de productie of verwerking (waaronder ontvangst en 

opslag) en het in de handel brengen van hun producten. 

 

Deze gids heeft als doelstelling de gebruiker te ondersteunen bij de implementatie 

van de wettelijke vereisten tijdens het productieproces en de verkoop van de 

producten. Er wordt nauwkeurig omschreven met welke middelen en maatregelen 

de voedselveiligheid gehandhaafd en bewaakt kan worden, steunend op het HACCP-

concept zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 

betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.  

 

Deze gids kan ook gebruikt worden als hulpmiddel bij controle en eventuele 

certificering door de daartoe bevoegde organismen. 

 

In het kader van deze nieuwe regelgeving moet deze benadering aan elke bakkerij 

toelaten een niveau van voldoende conformiteit te bereiken met betrekking tot: 

1. de installaties 

- lokalen; 

- materiaal; 

- uitrusting; 

 

2. de werking 

- kwaliteit en beheersing van binnenkomende producten garanderen 

(grondstoffen, halfafgewerkte producten,…); 

- methodes voor verwerking, productie en opslag van de producten; 

- methode van traceerbaarheid; 

- beleid inzake personeel (hygiëne, opleiding); 

- kwaliteit van de werkomgeving (ongediertebestrijding, reiniging en 

desinfectie, afvalbeheer, …); 

- beperken van de risico ‘s; 

- waarborgen  van de voedselveiligheid voor de consument. 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                          DEEL 1 - 11/17 

 

 

4.2. Versoepelingen  

 

Horizontale wetgeving 

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de 

toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige 

inrichtingen in de voedselketen 

 

Om de toepassing van de autocontrole en traceerbaarheid in kleine ondernemingen 

in de voedselketen te vereenvoudigen zijn versoepelingen aangegeven. 

Vele ambachtelijke brood- en banketbakkerijen zullen gebruik kunnen maken van 

deze  versoepelingen. De voorwaarden voor versoepeling1 voor kleine 

ondernemingen, alsook de versoepelingen zelf, worden besproken in de 

verschillende desbetreffende hoofdstukken.  

                                          
1 Criteria voor versoepelingen inzake traceerbaarheid: zie Deel II 8.2. 
Criteria voor versoepelingen inzake autocontrole: zie Deel IV-A 1.2. 
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4.3. Hoe de gids gebruiken ? 

 

Wanneer uw activiteit valt onder het beschreven toepassingsgebied dan zal u deze 

gids moeten gebruiken als hulpmiddel voor het opzetten van uw 

voedselveiligheidssysteem.  
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5. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

5.1. De aanvragers 

 

De Belgische Confederatie B.B.C.I. v.z.w. heeft het initiatief genomen een 

autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij  uit te werken.  

De Federatie van Grote Bakkerijen van België (FGBB vzw) werd betrokken bij het tot 

stand komen van deze Gids.     

 

5.2. Verspreiding van de gids 

 

Het FAVV is beheerder van de gids en verantwoordelijk voor het up to date houden 

van de opgenomen informatie. 

 

Een elektronische versie van de gids is beschikbaar via de website van het FAVV: 

www.favv.be. Een gedrukt exemplaar is te bekomen bij de volgende organisatie: 

 

Belgische Confederatie B.B.C.I vzw 

Adres: Louis Mettewielaan 83/42, 1080 Brussel 

Telefoon: 02/469.20.00 

Fax: 02/469.21.40 

E-mail: bbci-bpcg@scarlet.be of bossens_chantal@hotmail.be  

 

Bakkers Vlaanderen vzw 

Adres: Elisabethlaan 1A, 2600 Berchem 

Telefoon: 03/287.69.94 

Fax: 03/239.07.75 

E-mail: info@bakkersvlaanderen.be  

 

Fédération Francophone de la Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie et Glacerie 

Adres: Rue F. Pirotte 3, 4430 Ans 

Telefoon: 04/246.12.58 

 

Voor bedrijven met meer werknemers dan 22 FTE: 

De Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw 

Adres: Grote Markt 10, 1000 Brussel 

Telefoon: 02/381.18.00 

E-mail: K.Wagemans@FGBB.be 

Enkel op afspraak of per mail 

 

 

 

 

 

http://www.favv.be/
mailto:bbci-bpcg@scarlet.be
mailto:bossens_chantal@hotmail.be
mailto:info@bakkersvlaanderen.be
mailto:K.Wagemans@FGBB.be


 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                          DEEL 1 - 14/17 

5.3. De werkgroep 

 

Leden werkgroep Bedrijf Deskundigheid 

BBCI / BPCG 

Denoncin Albert BPCG Co-President 

Van Damme Eddy BBCI Co-President 

Rommelaere Hendrik  Bakker 

Tomassen Bart Verantwoordelijke 

hygiëne 

Bakker 

De Roo Thierry  Bakker 

Vanderauwera José  Bakker 

De Boey Luc  Bakker 

Léonard Henri    Bakker 

FGBB 

Wagemans Kathou FGBB vzw Secretaris Generaal 

Van Cleemput 

Isabelle 

La Lorraine Bakery 

Group  

Kwaliteitsverantwoordelijke 

Van Maldegem Nadja Lantmännen Unibake  Kwaliteitsverantwoordelijke 

Hogeschool Gent 

Eeckhout Mia 

(coördinator) 

Hogeschool Gent – 

CTO 

Hoogleraar - Hoofd Vakgroep 

Levensmiddelenwetenschappen – en technologie  

Exp. Kwaliteitshandboek, traceerbaarheid 

 

5.4. Adviserende actoren 

 

- OVOCOM vzw (Overlegplatform Voedermiddelenkolom),  

- FEBETRA (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke 

Dienstverleners) 

- SAV (Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.) 

- KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) 

- Belac 

- Controleorganismen: VEKMO NV, SGS….  

- Choprabisco 

- Fenaco 

- Febeglaces 

- Comeos  

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; DG 

Dier, Plant en Voeding. 

- Fed. Ho.Re.Ca vzw 

 

5.5. Lexicon 

 

Belangrijk is dat wie betrokken is bij voedingshygiëne eenzelfde terminologie 

gebruikt. 
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AFWIJKING  

Niet respecteren van een specifieke eis of een kritische limiet of norm. 

 

AUTOCONTROLE 

Een geheel van maatregelen die door de exploitant worden genomen om ervoor te 

zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie: 

 voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid 

 voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit 

 voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid   

De naleving van deze wettelijke voorschriften wordt gecontroleerd door het FAVV of 

door een certificeringsinstelling. 

 

BEHEERSMAATREGEL of controlemaatregel (algemeen of specifiek) 

Maatregel om een gevaar te beheersen, te controleren 

 

C.C.P.  

Kritisch controlepunt dat beheerst moet worden door middel van een specifieke 

maatregel om een gevaar in verband met de veiligheid van voedingsproducten te 

voorkomen, uit te schakelen of te verminderen tot een aanvaardbaar niveau. 

 

CRITERIUM   

Eis waarop een oordeel of beslissing gebaseerd kan zijn. 

 

CORRECTIEVE ACTIE 

Actie te nemen wanneer een gevaar zich voordoet, teneinde de waargenomen 

afwijking weg te nemen 

 

CORRIGERENDE MAATREGEL 

Maatregel te nemen wanneer een gevaar zich  heeft voorgedaan, om de situatie te 

corrigeren zodat het probleem zich niet meer voordoet. 

 

FLOWCHART 

Schematische voorstelling van de reeks procedurestappen met de geschikte 

technische gegevens. 

 

GEVAAR  

Biologische, chemische en fysische eigenschappen die een voedingswaar ongeschikt 

kunnen maken voor verbruik. 

 

HACCP - DOCUMENTATIE   

Registratiesysteem dat het doel beschrijft van het opvolgen van de uitvoering van 

het systeem en de permanente en voortdurende toepassingen ervan aantoont. 
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HACCP - VERANTWOORDELIJKE(N) 

De bedrijfsleider en/of de perso(o)n(en) die werd(en) aangeduid en verantwoordelijk 

is (zijn) voor de controle, bewaking en beheersing van de kritische punten.  

 

NON-CONFORMITEIT: 

Zie afwijking  

 

P.V.A.  

Punt van aandacht is een gevaar dat net als een CCP continue aandacht vergt, 

maar beheerst kan worden door een algemene beheersmaatregel. 

 

RECALL 

Wanneer omwille van voedselveiligheidsoverwegingen of kwaliteitsafwijking een 

product dient teruggeroepen te worden, spreekt men van recall. 

 

RETOUR 

Afgewerkte producten die om welke reden dan ook naar het bedrijf terugkeren  (bvb. 

niet verkochte producten vanuit verkooppunt, verkeerd aangeleverde producten,….) 

worden ingenomen als retour. 

 

TRACEERBAARHEID 

Mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en 

distributie te traceren en te volgen (welke grondstof wordt in welk product  

verwerkt). 

  

5.6. Afkortingen en acroniemen 

 

K.B. Koninklijk Besluit  

M.B. Ministerieel Besluit 

C.C.P. Critical Control Point - Kritisch controlepunt 

P.V.A. Punt van Aandacht 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point - systeem dat de gevaren bepaalt, 

evalueert en beheerst voor het borgen van de  deugdelijkheid  van de 

voedingsmiddelen  

B.S. Belgisch Staatsblad 

I.S.O. International Standardisation Organisation - Internationale Organisatie 

voor Standaardisatie 

B.B.C.I. Broodbakkerij – Banketbakkerij – Chocoladeverwerking - IJsbereiding 

E.(E).G. Europese (Economische) Gemeenschap 

E.R. Europese Raad 

E.U. Europese Unie 

ACS Autocontrolesysteem 

THT Ten minste houdbaar tot 

FIFO First In First Out 
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FEFO First Expired (vervallen) First Out  

…  

 

 

5.7. Referenties 

- Procedure Criteria van Gidsen (www.FAVV.be, beroepssectoren) 

- Procedure Validatie van Gidsen (www.FAVV.be, beroepssectoren) 

- KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen (www.FAVV.be) 

- MB van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht 

in de voedselketen (www.FAVV.be) 

- Gids Goede Hygiënische Praktijken in de Brood- en banketbakkerijen…   

(BBCI - 2001) 

- Recommended International Code of Practice General Principles of Food 

Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. (1999)) 

- Industry Guide to Good Hygienic Practice: Flour Milling Guide 

- The Food Safety (General Food Hygiene) Regulations 1995 

(www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19951763_en_3.htm) 

 

http://www.favv.be/
http://www.favv.be/
http://www.favv.be/
http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19951763_en_3.htm
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1.  HET VOEDSELVEILIGHEIDSBELEID EN DE OBJECTIEVEN 

 

1.1. Algemeen  

 

Wanneer men weet welke gevaren inzake voedselveiligheid verbonden zijn aan de 

activiteiten binnen de brood- en de banketbakkerij dan kan men overgaan tot de 

efficiënte beheersing van de risico’s. Aldus komt men tot een “beheerssysteem 

voedselveiligheid”. Een goed beheerssysteem laat toe de risico’s te verkleinen tot 

een aanvaardbaar niveau waardoor de voedselveiligheid gewaarborgd blijft. 

 

Het beheerssysteem dat in de voedingsmiddelenketen gebruikt wordt is HACCP of 

Hazard Analysis Critical Control Points, vertaald als gevarenanalyse en kritische 

controlepunten.  

In dit systeem worden eerst de potentiële gevaren bepaald, dan wordt bepaald 

waar deze gevaren beheerst kunnen worden, welke limieten dienen gesteld te 

worden en hoe men kan controleren of aan deze limieten voldaan wordt.  

Vervolgens moet men weten wat gedaan moet worden wanneer men niet aan deze 

limieten voldoet, hoe men verifieert of alles onder controle is. Dit geheel moet 

tevens voldoende gedocumenteerd worden. 

 

HACCP is echter niet alles wat nodig is. Voorafgaandelijk dient men te voldoen 

aan de eisen inzake het hygiënisch produceren, zonder dit zou invoeren van het 

HACCP-systeem niet effectief zijn. 

Verder moet het systeem niet enkel goed opgezet zijn, men dient er zich ook aan 

te houden. Hiertoe is het bijvoorbeeld belangrijk er over te waken dat het 

personeel goed opgeleid is en fouten voorkomen worden. Een continue training 

en opleiding verdienen dan ook de nodige aandacht. 

Andere basisvoorwaarden zijn de controle op grondstoffen en leveranciers en de 

producttraceerbaarheid (van leverancier tot klant). 
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1.2. Erkenningen en toelatingen 

 

Wetgeving 

 

Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de 

erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV- 

(Art 3§2 ; Art 4§1 en Art 8) 

Koninklijk Besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Art 14)  

 

Elk brood- en banketbakkerij dient over een geldige toelating van het FAVV te 

beschikken. Hetgeen in deze toelating vermeld staat, moet overeenkomen met de 

activiteiten die in werkelijkheid worden uitgeoefend. Deze toelating moet 

aangevraagd worden door middel van het formulier “modelaanvraagformulier voor 

registratie, toelating of erkenning” dat te vinden is op:  

http://favv-afsca.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp. 

 

1.2.1.  Handel in producten op basis van vlees en meel tussen 

producenten  

 

De bakker, die een detailhandelszaak uitbaat, mag andere bakkers of 

detailhandelszaken bevoorraden met zelf geproduceerde samengestelde verwerkte 

producten, op basis van, enerzijds, vers vlees, gehakt vlees of vleesbereidingen (vb. 

worstenbroodjes) en, anderzijds meel indien de voorwaarden van verordening (EG) 

Nr. 853/2004 van 29 april 2004 houdende de vaststelling van specifieke 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden nageleefd, 

namelijk:  
- de rechtstreekse levering marginaal is wat inhoudt dat de aan andere 

detailhandelszaken geleverde hoeveelheid niet meer dan 80 kg gemiddeld per 

week mag bedragen;  

- de rechtstreekse levering plaatselijk is wat inhoudt dat de bevoorrade 

detailhandelszaken uitsluitend gevestigd zijn binnen een straal van 80 km;  

- de rechtstreekse levering beperkt is wat inhoudt dat de levering slaat op de 

verkoop van een bakker, die een detailhandelszaak uitbaat, slechts aan 

andere bakkers, die een detailhandelszaak uitbaten.  

 

Indien de bakker niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet hij een 

erkenning aanvragen bij het FAVV. 

 

1.2.2.  Verwerking van rauwe producten van dierlijke oorsprong bij 

brood- en banketbakkerijen van de sector transformatie 

 

Brood- en banketbakkerijen in de sector transformatie die rauwe producten van 

dierlijke oorsprong verwerken zoals rauwe melk, verse eieren of rauw vlees, dienen 

http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/agrements/doc/2006-11-17_KB-erkenningen-consol.pdf
http://favv-afsca.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
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hiervoor een erkenning aan te vragen. Deze erkenning moet aangevraagd worden 

door middel van het formulier “modelaanvraagformulier voor een registratie, 

toelating en/of erkenning” dat te vinden is op: 

 http://favv-afsca.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp 

 

1.3. Beleid en organisatie  

 

Beleidsverklaring. 

De bedrijfsleiding moet in het kader van de voedselveiligheid het beleid en de 

concrete doelstellingen schriftelijk vastleggen. 

 

Schrijf hier in: 

 wat uw streefdoelen zijn tegenover uw klanten, in het kader van 

voedselveiligheid; 

 hoe u uw doel wil bereiken; 

 welke (financiële en personeels-) middelen u voorziet. 

 

Een voorbeeld van een beleidsverklaring is terug te vinden in Figuur 1. 

 

Naam 

Adres 
Beleidsverklaring Versie: datum 

 

Wij zijn een kleine ambachtelijke bakkerij met 3 voltijdse werknemers.  

Ons gamma is zeer gevarieerd, gaande van een grote variëteit aan broodsoorten tot een ruim aanbod 

aan patisserie. Wij selecteren onze leveranciers op basis van de kwaliteit van hun producten en de 

correctheid in naleving van de afspraken.   

 

Wij borgen ons autocontrolesysteem door het naleven van de voorwaarden gegeven in de  

gevalideerde Autocontrolegids voor de Brood- en banketbakkerijen. 

 

Wij zien nauwkeurig toe dat ons productieproces voldoet aan de vereisten binnen de goede 

hygiënepraktijken. Wij zijn op de hoogte van de mogelijke risico’s die onze producten kunnen 

inhouden en nemen de gepaste maatregelen om deze risico’s te beheersen en tot een minimum te 

herleiden. 

 

Wij zien er op toe dat onze materialen geschikt blijven voor de productie van veilige en kwaliteitsvolle 

producten. Beschadigd of slecht werkend materiaal wordt hersteld of vervangen.  

Ons personeel heeft kennis genomen van de eisen inzake voedselveiligheid zoals vermeld in Gids-

026 

FIGUUR 1: VOORBEELD VAN EEN BELEIDSVERKLARING VOOR EEN KLEINE AMBACHTELIJKE BAKKERIJ 

 

 

 

http://favv-afsca.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
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Organigram: Organiseer en structureer 

 Geef antwoord op deze vragen en leg desgewenst vast in een organigram (zie 

Figuur 2 voor een voorbeeld): 

- Wie is verantwoordelijk ?  

- Wie voert bepaalde taken uit ?  

- Wie heeft de leiding ?  

- Wie beslist ?  

- Wie is verantwoordelijk voor opvolging HACCP ? 

 

 Hou een gedetailleerde lijst bij met informatie van de medewerkers 

- hun opleiding, kennis en ervaring 

- hun taken 

- hun verantwoordelijkheden 

 

 Geef aan welke ondersteunende taken/opdrachten bij gebrek aan kennis of 

kunde binnen het bedrijf doorverwezen worden aan derden bvb. : 

- onderhoud 

- opvolging autocontrolesysteem voedselveiligheid 

- informatisering 

 

 

  
FIGUUR 2: VOORBEELD VAN EEN ORGANIGRAM VAN EEN AMBACHTELIJKE BAKKERIJ 

 

Sensibiliseer uw medewerkers 

 U dient zich ook effectief in te zetten voor het toepassen van het 

autocontrolesysteem binnen uw bedrijf.  

 Informeer uw medewerkers over de doelstellingen en het belang ervan. 

 U kunt uw werknemers in die zin aanzetten tot een positieve instelling ten 

opzichte van de nagestreefde doelstellingen.   

 

 

 

 

 

Bedrijfsleider 

NAAM XX 

Bakker 
NAAM YY 

Verkoopster 1 Schoonmaak-ster 

administratie/ 

Facturatie 

NAAM ZZ 
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1.4. Inzet van middelen, informatie en personeel 

 

Personeel De bedrijfsleider  draagt zorg voor voldoende en gekwalificeerd 

personeel (ervaring of opleiding) voor het leidinggeven, het 

uitvoeren van werkzaamheden en inspectieactiviteiten. Hij zorgt 

ervoor dat alle activiteiten van belang in het kader van de 

voedselveiligheid ononderbroken kunnen verlopen, ook tijdens 

ziekte of verlofperiodes.  

  

Omgeving Teneinde besmetting, kruisbesmetting en aantasting van de 

veiligheid  van de verhandelde producten te voorkomen draagt de 

bedrijfsleider zorg voor bedrijfsruimten, installaties en 

gereedschappen en voorziet in dit verband: 

- aangepaste infrastructuur; 

- een doeltreffend onderhoud; 

- een voldoende reiniging; 

zodat het risico op afwijkingen  wordt verlaagd. 
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1.5. Documenten en gegevensbeheer 

 

Het 

documentatie-

systeem 

Het bedrijf documenteert de elementen van het 

autocontrolesysteem. 

Deze documentatie kan aanwezig zijn in papieren of digitale 

versie. 

De documentatie is een werkmiddel. Ze moet toelaten om het 

gehele proces te beheersen. 

Men onderscheidt verschillende soorten documenten, ze vullen 

elkaar aan en zijn opgenomen in een documentstructuur 

 

Tot de documentatie behoren o.a.: 

- deze gids 

- een beschrijving van proces en producten 

- procedures en instructies 

- registratieformulieren 

- wetgeving 

- informatie die toelaat om bvb maatregelen en 

controles beter te begrijpen 

- … 

 

Het voedsel-

veiligheids-

handboek 

 

Het voedselveiligheidshandboek is een communicatiemiddel en 

verstrekt informatie over de activiteiten binnen uw 

onderneming. 

Het omvat o.a.: 

- beschrijving van de activiteiten die vallen binnen 

het autocontrolesysteem 

- beschrijving van de doelgroep 

- documenten vereist voor het HACCP systeem  

 

Procedures en 

instructies 

 

De procedures beschrijven de activiteiten en handelingen die 

deel uitmaken van het autocontrolesysteem.  Zij garanderen 

dat de handeling uitgevoerd wordt zoals vastgelegd en zijn in 

overeenstemming met de relevante wetgeving. 

 

Een procedure geeft aan: 

- op welke activiteit de procedure van toepassing is; 

- wat de beoogde doelstellingen zijn; 

- wie voor deze handelingen verantwoordelijk is; 

- welke taken moeten uitgevoerd worden binnen de 

procedure; 

- welke documenten vereist zijn ter ondersteuning. 

 

De procedures maken deel uit van het handboek en dienen 

voor iedereen die bevoegd is toegankelijk te zijn.  



G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL II  - 9/39 

 

De (werk)instructies leggen bepaalde aspecten van de 

aanwezige procedures in detail uit. Zij helpen het personeel om 

hun taak steeds op dezelfde manier en correct uit te voeren.  

 

Registratie-

formulieren 

Registratieformulieren dienen om aan te tonen dat hetgeen 

volgens de procedures en instructies dient uitgevoerd te 

worden, ook degelijk gebeurt/gebeurd is.  

Voorbeelden van registratieformulieren: 

- verslag interne audit 

- verslag van de directiebeoordeling 

- analyseresultaten 

- inkoopregistratie 

- verkoopregistratie 

- registratie reiniging en onderhoud 

- leverancierscontrole 

- … 

 

Voor de diverse registraties is een gepaste bewaartermijn 

voorzien. De formulieren dienen makkelijk consulteerbaar en 

vlot leesbaar te zijn. 

 

Document- en 

gegevensbeheer  

 

In het bedrijf is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is 

voor het uitgeven, actualiseren, verspreiden en archiveren van 

procedures, instructies en gegevens. Aanpassingen dienen 

kenbaar gemaakt te worden. De datum van de laatste 

aanpassing dient aanwezig te zijn. Oudere versies dienen als 

dusdanig gemarkeerd en verwijderd te worden.  

 

Alle documenten die betrekking hebben op autocontrole en 

traceerbaarheid moeten gedurende minstens 2 jaar na de 

minimale houdbaarheidsdatum bewaard worden. De 

wateranalyse moeten minstens 3 jaar bewaard worden. 
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VERSOEPELING1 – DOCUMENT EN GEGEVENSBEHEER  

 

 

- DE AANWEZIGHEID EN HET GERICHTE GEBRUIK VAN DE GIDS VOLSTAAT ALS 

VOEDSELVEILIGHEIDSHANDBOEK EN DOCUMENTATIE.  

 

- U MOET ALLE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP TRACEERBAARHEID EN 

AUTOCONTROLE (REGISTERS, LEVERINGSBONNEN) GEDURENDE 6 MAANDEN NA DE MINIMALE 

HOUDBAARHEIDSDATUM BEWAREN. DE WATERANALYSES MOETEN MINSTENS 3 JAAR 

BEWAARD WORDEN. 

 

- DE CHRONOLOGISCHE RANGSCHIKKING VAN LEVERINGSBONNEN EN/OF FACTUREN 

VOLSTAAT ALS INKOMEND REGISTER INDIEN DEZE DOCUMENTEN ALLE VEREISTE GEGEVENS 

BEVATTEN. 

 

- WAT BETREFT DE REGISTRATIES MOET U ENKEL DE AFWIJKINGEN DIE ZICH VOORDOEN MET 

BETREKKING TOT GRONDSTOFFEN, PROCESSEN OF EINDPRODUCTEN ALSOOK DE WIJZE VAN 

OPVOLGING REGISTREREN. DEZE WIJZE VAN OPVOLGEN KAN BESTAAN UIT EEN CORRECTIEVE 

ACTIE DIE DE AFWIJKING ONGEDAAN MAAKT EN/OF EEN CORRIGERENDE MAATREGEL DIE ER 

VOOR ZORGT DAT DE AFWIJKING IN DE TOEKOMST NIET MEER OPTREEDT. 

 

- VOOR WAT BETREFT HET OPSTELLEN VAN PROCEDURES EN INSTRUCTIES VOLSTAAT DE 

AANWEZIGHEID EN HET GERICHTE GEBRUIK VAN DEZE GIDS. 

 

  

                                          
1 Criteria voor versoepelingen inzake traceerbaarheid: zie Deel II 8.2. 
Criteria voor versoepelingen inzake autocontrole: zie Deel IV-A 1.2. 
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1.6. Interne audit 

 

Controleer en beoordeel 

 

 De bedrijfsverantwoordelijke dient na te gaan of de doelstellingen 

waargemaakt worden en of de medewerkers volgens de gemaakte afspraken 

werken.  

Is dit niet het geval dan moet men de oorzaak achterhalen en eventueel 

aanpassingen doorvoeren. 

 

  

Om na te gaan of het autocontrolesysteem correct toegepast en onderhouden 

wordt moet u minstens eens per jaar een evaluatie doorvoeren. Op basis 

daarvan kan u indien nodig aanpassingen doorvoeren. 

 

Personeelsleden die interne audits uitvoeren moeten hiervoor de nodige 

training of ervaring kunnen aantonen. Zij moeten onafhankelijk zijn 

tegenover de te evalueren activiteit. De audit kan eventueel uitgevoerd 

worden door een collega bakker. 

 

 Beoordeel uw systeem op basis van: 

- de behaalde resultaten; 

- afwijkingen op beschreven instructies en procedures die 

opgemerkt worden bij een interne audit en de maatregelen die 

genomen werden voor bijsturing; 

- aantal en aard van de klachten; 

- resultaten van externe audits; 

- analyseresultaten; 

- leveranciersevaluaties; 

- de opvolging en het resultaat van vorige beslissingen en 

aanpassingen; 

- …. 

 

U moet tevens nagaan of u aan de gestelde eisen conform het Koninklijk 

Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen voldoet.  

Afhankelijk van bepaalde opmerkingen of tekortkomingen die u registreert 

dienen maatregelen genomen te worden. 

Het verslag van deze beoordeling moet bijgehouden worden en er moet 

verslag worden uitgebracht aan de verantwoordelijke voor de 

voedselveiligheid. 
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De interne audit is ook voor de zeer kleine onderneming verplicht. 

Als bijlage bij deze gids vindt u een hygiëne checklist (zie Bijlage 5 Hygiëne 

checklist).  

In het kader van de interne audit, is het aanbevolen om alle aspecten van deze 

controlelijst minstens één maal per jaar te evalueren. Dit wordt uitgevoerd door de  

bedrijfsleider, een andere competente werknemer ter zake of eventueel een collega-

bakker.  
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2. SPECIFICATIES 

 

Specificaties zijn de basisvoorwaarden voor de borging van veilige producten. 

Een productbeschrijving geeft een overzicht van alle specificaties waaraan het 

product of de productgroep moet voldoen en waaruit de gevoeligheid voor 

veiligheidsrisico’s blijkt. 

Onder specificaties wordt onder meer verstaan: identificatie leverancier, 

productbeschrijving, productsamenstelling, eventuele normen, bewaarvoorschriften 

(temperatuur, houdbaarheid), gebruiksvoorschriften, verpakkingskenmerken, basis 

microbiologische normen, aanwezigheid allergenen, aanwezigheid genetisch 

gemodificeerde organismen…  

Deze specificaties gelden zowel voor grondstoffen en eindproducten, als alle 

aangewende non-food producten (bvb. verpakkingsmateriaal, reinigingsproducten, 

…).  

 

Grondstofspecificaties 

U dient de door de leverancier aangereikte specificaties te controleren op het 

aanwezig zijn van alle noodzakelijke informatie (ingrediëntenlijst, additievenlijst, 

vermelding van aanwezige allergenen, vermelding van aanwezige GGO’s, indien van   
toepassing de microbiële normen, geschiktheid voor contact met levensmiddelen 

voor wat betreft het verpakkingsmateriaal,… ).  

 

Eindproductspecificaties 

Producten met vergelijkbare eigenschappen, bvb. gelijkaardig productieproces (bvb. 

diverse broodtypes) of vergelijkbare samenstelling, mogen verzameld worden in 

productgroepen op voorwaarde dat er geen belangrijke aspecten over het hoofd 

gezien worden (bvb producten met of zonder room worden ondergebracht in 

verschillende klassen) 

Enkele voorbeelden van productgroepen: droog gebak, gebak met patisseriecrème, 

gewoon brood, brood met toevoegingen (rozijnen, chocolade, suiker, …), 

slagroomproducten, bake-off producten,…  

Bij voorverpakte producten worden de specificaties, o.a. alle ingrediënten, 

bewaarvoorschriften en houdbaarheid, vermeld op de etiketten (zie Deel II – 

Beheerssysteem voedselveiligheid - 7. Etikettering). 

 

Bij onverpakte producten is de informatie aanwezig op productfiches en kan deze 

ten allen tijde kenbaar gemaakt worden aan de consument. 

Zo zal u bvb bij de verkoop van meergranenbrood op basis van de productfiche 

kunnen meedelen of het brood al dan niet sesamzaad of soja bevat (twee producten 

die op de lijst van de allergenen voorkomen – zie Deel IV-D - Risico-inschatting)  
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3.  BORGEN VAN AANKOOP EN VERKOOP 

 

Er dient te worden vastgelegd hoe producten worden aangekocht en verkocht en 

onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

Producten mogen pas vrijgegeven worden voor ontvangst of verkoop indien zij 

voldoen aan de vereiste specificaties en op voorwaarde dat er geen afwijkingen 

waargenomen worden. Derhalve zullen producten bij ontvangst, alsook bij verkoop 

hierop gecontroleerd worden.  

 

3.1. Contracten en afspraken 

 

De gestelde eisen aan leveranciers kunnen vastgelegd worden in 

leveranciersovereenkomsten.  

 

3.2. Inname grondstoffen 

 

De aangekochte producten moeten voldoen aan de wettelijk vereisten en aan de 

schriftelijk vastgelegde eisen binnen de productspecificaties. Dit dient bij aankoop 

en ontvangst van de producten gecontroleerd en geregistreerd te worden. Om te 

verzekeren dat deze controles correct verlopen moeten deze worden vastgelegd in 

een schriftelijke procedure (ontvangstcontrole). 

 

 

Volgende parameters dienen minimaal bij elke levering gecontroleerd te worden: 

 overeenstemming tussen de bestelde producten en de geleverde producten; 

 het  intact zijn van de verpakking; 

 de aanwezigheid van een houdbaarheidsdatum daar waar wettelijk verplicht  

(niet verplicht voor suiker en zout); 

 de temperatuur bij ontvangst (zie Deel III - Goede hygiënepraktijken – Tabel 

1) van gekoelde en diepgevroren producten 
 

3.3. Overzicht en evaluatie leveranciers 

 

Leveranciersevaluatie 

Evalueer systematisch uw leveranciers ter controle of zij handelen volgens de 

gestelde afspraken. Ga na of ze een autocontrolesysteem handhaven dat de 

veiligheid van de aan u geleverde producten waarborgt. 

Bij herhaling van tekortkomingen bij ontvangst van producten, dienen de nodige 

maatregelen getroffen te worden t.o.v. deze leverancier. 

 

Leverancierslijst 

Leg tevens een lijst aan van al uw leveranciers met vermelding van hun juiste 

contactgegevens en de door hen geleverde producten of diensten. 
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Versoepeling2 – Borgen van aankoop en verkoop 

 

HET GEBRUIK VAN HET REGISTER VAN INKOMENDE PRODUCTEN ALS LIJST VAN DE 

LEVERANCIERS VOLSTAAT.   

 

CONTROLEER BIJ ONTVANGST OF DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN AAN DE GESTELDE EISEN 

VOLDOEN (HOUDBAARHEIDSDATUM, TEMPERATUUR, VERPAKKING, GEUR, KLEUR, NETHEID 

VERVOERMIDDEL AL DAN NIET GEKOELD TRANSPORT), PAS DAN KUNNEN ZE AANVAARD 

WORDEN. 

ER DIENT NIET VAN ELKE ONTVANGSTCONTROLE EEN AFZONDERLIJKE REGISTRATIE TE 

WORDEN BIJGEHOUDEN. REGISTRATIE GEBEURT ENKEL IN GEVAL VAN HET OPMERKEN VAN 

EEN NON-CONFORMITEIT.  

 

 

Controleer bij ontvangst of de aangekochte producten aan de gestelde eisen voldoen 

(houdbaarheidsdatum, temperatuur, verpakking, geur, kleur, netheid vervoermiddel 

al dan niet gekoeld transport), pas dan kunnen ze aanvaard worden. 

 

 

4.  MONITORING VAN TOESTELLEN EN METHODEN VOOR 

METEN EN BEWAKEN 

 

Wanneer u binnen uw bedrijf beroep doet op meet- en controleapparatuur die van 

belang zijn voor de veiligheid van uw producten (bvb. losse en vaste thermometers 

van koelcellen en ovens, weegschalen,  metaaldetector, …), dan zal u moeten toezien 

op een regelmatige controle van deze toestellen, een correct gebruik van deze 

toestellen, het respecteren van de frequentie van verificatie (minstens eenmaal per 

jaar), de nauwkeurigheid, … . 

 

U zal dus moeten beschikken over een inventaris van alle gebruikte 

meetapparatuur, een procedure voor onderhoud en verificatie en de registraties die 

hierop betrekking hebben, zoals datum van laatste verificatie/onderhoud, 

opgemerkte afwijkingen en corrigerende maatregel om de fout te verhelpen. 

 

Voor bedrijven die niet in staat zijn om zelf meer gedetailleerde controles uit te 

voeren kan de controle van bvb. een thermometer gebeuren door de thermometer 

onder te dompelen in smeltend ijs: de aangegeven temperatuur moet 0°C zijn en in 

kokend water (100°C). Indien de afwijking op de thermometer te groot wordt (bvb. 

1°C) moet de thermometer vervangen worden of door de leverancier gekalibreerd 

worden.  

                                          
2 Criteria voor versoepelingen inzake traceerbaarheid: zie Deel II 8.2. 
Criteria voor versoepelingen inzake autocontrole: zie Deel IV-A 1.2. 
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5.  CONTROLE OP CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTEN 

 

Non-conforme producten zijn producten met een afwijking. Het kunnen zowel 

grondstoffen, halfabricaten als eindproducten zijn. Het is uiterst belangrijk dat, 

zowel om voedselveiligheidsredenen als kwaliteitsredenen, de grondstoffen, 

halffabrikaten en  eindproducten gecontroleerd worden op hun conformiteit. Deze 

controle is vastgelegd in een procedure. Pas wanneer uit de uitgevoerde controles 

blijkt dat de producten conform zijn, worden ze vrijgegeven. 

Een non-conform product kan dus vastgesteld worden doorheen het hele 

productieproces vanaf ontvangst grondstoffen tot en met levering bij de klant en 

kan ontdekt worden via ingangscontrole, productcontroles, metingen, 

klantenklachten,… 

 

Deze uitgevoerde controles kunnen van allerlei aard zijn: 

- ontvangstcontrole die de conformiteit van de aangeleverde grondstoffen 

nagaat (zie Deel II - Beheerssysteem voedselveiligheid - 3.2. Inname 

grondstoffen); 

- controle op de aanwezigheid van erkenningsnummer indien van toepassing 

bvb. bij levering van verse kaasproducten rechtstreeks van de hoevezuivel-

producent; 

- aanwezigheid van de gevraagde analyseresultaten van de geleverde 

grondstoffen (bvb. analyse van mycotoxines in bloem, Listeria monocytogenes 

in gehakt,…);   

- monstername en analyse van de grondstoffen (rauwe melk, verse 

kaasproducten, …) om na te gaan of de vanuit voedselveiligheidstandpunt 

vastgelegde normen niet overschreden worden (bvb. microbiologische 

analyse, …); 

- monstername en analyse van water; 

- monstername en analyse van de eindproducten om na te gaan of de vanuit 

voedselveiligheidstandpunt vastgelegde normen niet overschreden worden 

(bvb. microbiologische analyse).  

 

 

Bepaalde controles behoren tot de ingangscontrole van de grondstoffen in het 

bedrijf en dienen onmiddellijk gecontroleerd te worden.  

 

Voor de systematische analyse van grondstoffen en eindproducten wordt beroep 

gedaan op een extern laboratorium (zie Bijlage 7 - Bemonstering en analyse)   
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Analyse op het niveau van de artisanale bakker (B2C)  

 

Wanneer u als brood- en banketbakker behoort tot de cactegorie B2C 

(eindverbruiker) bent u niet verplicht tot een systematische analyse van 

grondstoffen en eindproducten, niettegenstaande wordt aangeraden om bepaalde 

grondstoffen (bvb. rauwe melk) en eindproducten (bvb. banketbakkersroom, zelf 

bereide ijsroom) op bvb. afwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae te 

beoordelen..  

 

Opgelet: Bij gebruik van putwater  moet er wel geregeld  (minstens 2 X per jaar voor 

microbiologie, minstens 1 X per jaar voor de chemie) een analyse worden verricht  

Zie: Nota van 16/02/2007 betreffende de controle op de kwaliteit van water in de 

levensmiddelensector op de site van het FAVV  

(http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-

contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf) 
 
 

Indien analyses plaatsgrijpen dient u de resultaten ter beschikking te stellen bij 

controles. De wateranalyse moeten minstens 3 jaar bewaard worden. 

 

 

5.1. Bemonsterings- of analyseplan 

 

In het kader van hun autocontrolesysteem moeten de brood- en banketbakkerijen 

die hun producten niet rechtreeks afzetten aan de consument (eindverbruiker) 

(B2B) beschikken over een bedrijfsspecifiek bemonsteringsplan waarin wordt 

vastgelegd welke producten met welke frequentie dienen geanalyseerd te worden. 

 

Bijlage 7 Bemonstering en analyse geeft u verdere info en voorbeelden inzake dit 

bedrijfsspecifieke bemonsteringsplan. 

 

6.  OMGANG MET NON-CONFORMITEITEN OF AFWIJKINGEN 

 

6.1. Beheersen van producten met afwijkingen 

 

Er dient vooraf schriftelijk te worden vastgelegd  wat er moet gebeuren in het geval 

producten niet voldoen aan de gestelde normen of de vastgelegde eisen m.b.t. 

voedselveiligheid en hoe alle betrokkenen zowel intern als extern op de hoogte 

dienen gesteld te worden.  

 

Wanneer een non-conformiteit bij de ontvangstcontrole wordt vastgesteld, dient de 

leverancier op de hoogte gebracht te worden van deze tekortkoming.   

Alle non-conformiteiten dienen geregistreerd te worden, alsook de opvolging er van 

of met andere woorden de correctieve acties die genomen werden om de afwijking te 

http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-kwal-water_ORIGINE.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-kwal-water_ORIGINE.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf
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verhelpen of de corrigerende maatregelen ingesteld om in de toekomst dergelijke 

non-conformiteiten te voorkomen. 

 

De non-conforme producten dienen duidelijk geïdentificeerd en gepast opgeslagen 

worden in afwachting van een gepaste verwerking, de terugname door de leverancier 

of de ophaling als afval. Ze mogen op geen enkele manier kunnen verward worden 

met conforme producten. 

Non-conforme producten kunnen in bepaalde gevallen, op voorwaarde dat de 

voedselveiligheid niet in het gedrang komt, herverwerkt worden of een andere 

bestemming krijgen (bvb. broodproductie met kwaliteitsafwijking door een verkeerde 

gisttoevoeging, zoutgehalte,… blijft geschikt voor verwerking tot dierenvoeder).  

 

6.2. Klachtenbehandeling 

 

Afhankelijk van de aard van de klacht en of de klacht al dan niet betrekking heeft 

op de veiligheid van de producten zult u de gepaste maatregelen moeten treffen.  

De aard en de datum van voorkomen van de klachten moeten geregistreerd worden, 

alsook dient aangegeven welke maatregelen getroffen zijn om de klacht te verhelpen 

of herhaling te voorkomen. 

Een goed registratiesysteem levert zijn voordelen. Het kan u in staat stellen om 

vaak optredende klachten door preventieve maatregelen te voorkomen en uw 

autocontrolesysteem te evalueren. 

 

6.3. Meldingsplicht 

Wetgeving 

 

Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de 
meldingsplicht in de voedselketen 

 

Elke exploitant stelt het Agentschap onverwijld in kennis als hij van mening is of 

redenen heeft om aan te nemen dat een door hem geproduceerd of gedistribueerd 

product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Op dat 

ogenblik trekt hij ook de verdachte goederen uit de omloop. 

 

6.3.1.  Hoe en waar melden? 

- De persoon die de melding doet, brengt de in zijn provincie gevestigde 

provinciale controle-eenheid (PCE) van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen telefonisch op de hoogte. 

- De persoon die de melding doet bevestigt gelijktijdig de informatie door 

dezelfde provinciale controle-eenheid het in bijlage opgenomen 

meldingsformulier (zie Bijlage 6 - Meldingsformulier en meldpunten), 

vervolledigd met de reeds beschikbare gegevens, toe te zenden. Hierbij 

worden minimaal de vakjes, aangeduid met een ster, vervolledigd. 

- De exploitant of, naargelang het geval, de productverantwoordelijke zendt, 

van zodra hij in het bezit is van de noodzakelijke aanvullende gegevens, deze 
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toe door middel van bedoelde meldingsformulier. De meldingsformulieren, 

bedoeld onder de punten 2 en 3 worden gefaxt of elektronisch verzonden. De 

telefoonnummers, faxnummers en de elektronische adressen zijn met een 

bericht in het Belgisch Staatsblad meegedeeld en bevinden zich op de site : 

http://www.favv.be. 

 

6.3.2.  Wanneer melden ? 

U dient te melden als:  

 een niet conforme grondstof geweigerd wordt en op basis van een risico-

inschatting een gevaar inhoudt voor de voedselveiligheid (grondstof kan ook 

geleverd zijn bij andere producenten)  

 de meldingslimieten overschreden zijn voor een ontvangen grondstof, 

(grondstof kan ook geleverd zijn bij andere producenten) 

 de meldingslimieten overschreden zijn van een ontvangen grondstof waarmee 

reeds verwerkte producten op de markt gebracht zijn (+ recall)  

 de non-conformiteit een gevolg is van een productiefout en een gevaar 

inhoudt voor de voedselveiligheid en het product reeds op de markt is (+ 

recall) 

 

bvb. Na analyse van de geleverde bloem blijkt een te hoog gehalte aan mycotoxines 

vastgesteld. Ook al is de bloem nog niet verwerkt, toch bestaat er een probleem van 

voedselveiligheid want deze bloem maakt deel uit van een groter lot dat ook bij 

andere bakkerijen kan geleverd zijn.  

  

De meldingsformulieren en meldpunten vindt u terug in Bijlage 6 Meldingsformulier 

en meldpunten van deze gids.  

Ze zijn tevens terug te vinden zijn via onderstaande links op de website van het 

FAVV.  

http://www.favv.be/sp/notif/doc/Meldingsformulier_1_nl.doc  

http://www.favv.be/sp/notif/doc/meldingslimietvers(3)140206.pdf 

  

http://www.favv.be/
http://www.favv.be/sp/notif/doc/Meldingsformulier_1_nl.doc
http://www.favv.be/sp/notif/doc/meldingslimietvers(3)140206.pdf
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Voorbeeld : 

- U krijgt melding van enkele klanten/consumenten dat zij ziek geworden zijn van 

het eten van enkele koeken met pudding. 

- U krijgt melding van enkele klanten/consumenten dat zij een hard voorwerp 

hebben ingeslikt bij het eten van uw product 

 

1) Vaststelling van het probleem: 

- u noteert de klacht 

- bij welke producten heeft dit fenomeen zich voorgedaan ? 

- wanneer is het opgetreden ? 

2) onderzoek 

- u gaat na wat de oorzaak kan zijn (een ingrediënt, een handelingsfout, 

opslagfout, ..) 

- u gaat na of er mogelijks andere producten in de handel werden gebracht die 

eenzelfde klacht kunnen veroorzaken (bvb. gemaakt met hetzelfde verdachte 

ingrediënt). Is dit het geval dan moeten de verdachte producten 

teruggeroepen worden.  

3) melding 

- het FAVV hiervan op de hoogte brengen aan de hand van het 

meldingsformulier 

 

 

 

6.4. Correctieve acties en corrigerende maatregelen - recall 

 

De verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat elk product dat niet conform is aan de 

eisen duidelijk wordt geïdentificeerd en gecontroleerd om onbedoeld gebruik of 

levering ervan te voorkomen.  

 

- Indien er een afwijking wordt vastgesteld moet deze  steeds geregistreerd 

worden. In geval de afwijking betrekking heeft op een ontvangen product dan 

kan dit toegevoegd worden in het register IN. 

 

- Tevens moeten bij elke afwijking zowel correctieve acties op het niveau van de 

producten, als corrigerende maatregelen ter voorkoming van de afwijking in 

de toekomst, genomen worden.  

 

- Alle correctieve acties en corrigerende maatregelen moeten geregistreerd 

worden op de daartoe voorziene formulieren. 

 

- Een bakkerij die enkel of eveneens aan andere bedrijven levert zal mogelijks 

ingeval zich een afwijking voordoet en deze betrekking heeft op reed geleverde 

producten deze producten van bij zijn klanten moeten teruggeroepen.  
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- De bakkerij moet over een procedure beschikken die beschrijft hoe men de 

grootte van de recall zal bepalen, hoe men deze recall zal organiseren en hoe 

de betreffende producten, eens terug in het bedrijf, verder behandeld moeten 

worden in functie van de optredende afwijking.  

 

Bekendmaking en maatregelen in geval van problemen met voedselveiligheid 

 

De brood- en banketbakkerij die enkel rechtstreeks naar de consument levert  zal 

bij het optreden van afwijkingen die een gevaar kunnen inhouden voor de 

consument: 

- het FAVV hiervan op de hoogte stellen (zie meldingsplicht) waarna de te nemen 

actie moet worden vastgelegd, 

- de afwijking aan de klant-consument bekend maken d.m.v. afficheren van deze 

afwijking met vermelding van de producten waarop deze betrekking hebben.  
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7. ETIKETTERING 

 

7.1. Algemeen 

 

Voor de wetgeving aangaande etikettering wordt verwezen naar Bijlage 3 

Reglementering inzake etikettering van voorverpakte levensmiddelen 

 

7.2.  Achtergrond 

 

Onder etikettering wordt verstaan: de vermeldingen, aanduidingen, fabrieks- of 

handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een 

voedingsproduct en die voorkomen op verpakkingen, documenten, geschriften, 

etiketten, ringen of cols die dit product vergezellen of ernaar verwijzen.  Het heeft tot 

doel de gebruiker of consument te informeren aangaande de eigenschappen van het 

product.  

 

Tevens wordt op die manier ook de voedselveiligheid gewaarborgd, bvb in geval van 

aanwezigheid van allergene ingrediënten voor gevoelige personen. Koemelk, 

vruchten, peulvruchten (met name aardnoten en soja), eieren, schaaldieren, noten, 

vis, groenten (selderij en andere schermbloemigen), tarwe en andere granen 

behoren tot de meest voorkomende voedselallergenen.  

Het is essentieel dat verbruikers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van 

allergenen in de voedingsmiddelen. Voor de voorverpakte producten moet deze 

informatie via het etiket verstrekt worden . 

 

Moeten als allergenen worden beschouwd: 

- graangewassen met gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut of 
hun gekruiste afstamming namelijk), en producten op basis van deze 
graangewassen  

- schaaldieren en producten op basis van schaaldieren  

- eieren en producten op basis van eieren  

- vis en producten op basis van vis 

- aardnoten en producten op basis van aardnoten  

- soja en producten op basis van soja  

- melk en producten op basis van melk (lactose inbegrepen)  

- noten, namelijk amandelen (Amygdalus communis L.), hazelnoten 

(Corylus avellana), noten (Juglans regia), cashewnoten (Anacardium 
westers), pecannoten [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noten van 

Brazilië (Bertholletia excelsa), pistachenoten (Pistacia Vera), 
macadamianoten en noten van Queensland (Macadamia ternifolia), en 

producten die op basis van deze noten  

- selderij en producten op basis van selderij  

- mosterd en producten op basis van mosterd 
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- sesamzaden en producten op basis van sesamzaden  

- zwavelanhydride en sulfieten in concentraties groter dan 10 mg/kg of 
10 mg/L uitgedrukt in SO2 

- lupine en producten op basis van lupine 

- weekdieren en producten op basis van weekdieren.  
 
Het is verplicht om de hierboven opgesomde allergenen op het etiket te vermelden 

zelfs als de allergenen onder een gewijzigde vorm in de voedingsmiddelen aanwezig 

zijn. U vindt meer informatie met betrekking tot de allergenen in Deel IV – B 

Gevaren bij bakkerijproducten van deze gids. 

 

 

 

In het algemeen geldt voor de etikettering dat ze niet mogen: 

 Misleiden  

 Zonder meer bijzondere eigenschappen toedichten aan een product  

 Zonder meer beweren dat een product eigenschappen heeft op het vlak van 

preventie, behandeling en/of genezing van een mensenziekte  

 

Het etiket wordt opgesteld door de producent, die daarbij de bestaande 

reglementaire voorschriften moet toepassen.  

Verschillende reglementeringen, verticale en horizontale, bepalen wat er op het 

etiket moet staan. De Belgische reglementering voor deze materie steunt op de 

Europese richtlijnen.  

 

De overheid waakt erover dat de inhoud en het formaat van het etiket conform zijn 

met de reglementering. Zij gaan ook na of de beweringen op het etiket stroken met 

de werkelijke eigenschappen van het voedingsproduct.  
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7.3. Samenstellingeisen 

 

 Reglementering 

Brood en andere bakkerijproducten mogen uitsluitend verkregen of 

gefabriceerd zijn uit grondstoffen vermeld in het KB van 02/06/1985. 

 

Brood, speciaal brood en andere producten van de broodbakkerij mogen 

slechts een zoutgehalte bezitten van max. 2% natriumchloride op droge 

stof. Het gebruik van gejodeerd zout wordt aangemoedigd. 

 

Brood mag max. 0,5% vetstoffen (berekend op het meel) bevatten om het 

voorsnijden mogelijk te maken. De hoeveelheid suikers, moutmeel of 

moutextract om de gisting te bevorderen, mag niet hoger zijn dan 1% 

(berekend op het meel).  

 

De hoeveelheid bijkomende ingrediënten van speciaal brood t.o.v. brood, 

moet min. 2% en max. 6% bedragen met een hoeveelheid vetstof van 

max. 3% 

KB van 02/09/1985 

 

7.4.  Wat moet er verplicht op het etiket staan ? 

 

Horizontale wetgeving 

KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte 

voedingsmiddelen. 

 

Definitie “VOORVERPAKT”:  

Een verkoopseenheid, bestaande uit een voedingsmiddel en het verpakkingsmiddel 

waarin dit alvorens te koop te worden aangeboden is verpakt, waarbij dit 

verpakkingsmiddel het voedingsmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar 

zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het 

verpakkingsmiddel wordt geopend of aangetast. Uitzondering hierop zijn producten 

die met het oog op de piekverkoop in de ambachtelijke bakkerij verpakt worden 

aangeboden, zoals bvb. brood, koekjes, pralines,… 

 

 

Een schematisch overzicht van de verschillende etiketteringwijzen is terug te vinden 

in Figuur 3. 

 

7.4.1. Niet voorverpakte (dagverse) producten 

 

Uitgangspunt is dat de consument over de aard van het product moet geïnformeerd 

kunnen worden. Bakkers hoeven dagvers gebakken brood dat zij zelf verkopen dus 

niet te etiketteren. Vandaar dat vers brood, dat voor de klant in een zak wordt 
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gestopt, als onverpakt wordt beschouwd en geen etiket krijgt. Immers, de 

verpakking gebeurt dan enkel om hygiënische redenen. 

Brood dat door de bakker alvast wordt verpakt als werkvoorraad voor dezelfde dag, 

mag ook zonder etiket worden verkocht. Dit geldt eveneens voor verkoop van 

koekjes, pralines en belegde broodjes die kort voor de verkoop aangemaakt worden, 

teneinde de piekverkoop te bufferen. Alle producten die voorverpakt werden met het 

oog op verkoop tijdens de piekmomenten mogen niet aangeboden worden in 

zelfbediening. Deze producten moeten steeds door het winkelpersoneel verstrekt 

worden. De samenstelling van deze producten dient echter door de verkoper 

voldoende te zijn gekend zodat hij de klant correct kan informeren bvb. aangaande 

de aanwezigheid van bvb. bepaalde allergene componenten. 

 

De informatie betreffende de ingrediënten van de niet voorverpakte producten bvb. 

de eventuele aanwezigheid van allergenen, ook deze waarvan de klant de 

aanwezigheid niet kan vermoeden, moet gekend zijn en het personeel moet in staat 

zijn deze informatie te verstrekken. Deze informatie kan ook verschaft worden aan 

de hand van affiches of een informatiemap. Zo is bvb. De schapkaart die per artikel 

de aanwezige ingrediënten bevat een handig hulpmiddel. Zodoende heeft ook het 

personeel voldoende informatie.  
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7.4.2. Voorverpakte producten  

 

De belangrijkste aanduidingen op het etiket zijn: 

 de verkoopbenaming die aangeeft om welk product het gaat. 

 de ingrediëntenlijst: De ingrediënten worden vermeld volgens afnemende 

gewichtshoeveelheid, waarin ze gebruikt werden in het product. Ook de 

additieven moeten op de ingrediëntenlijst staan. 

 de netto hoeveelheid of inhoud: hoeveel milliliter, liter, gram of kilogram zit 

er in de verpakking. De inhoud is altijd de netto productinhoud. Het gewicht 

van de verpakking telt niet mee. 

Uitz. Indien de netto hoeveelheid zichtbaar is, dient deze niet vermeld te 

worden op het etiket, bvb. 2 rijsttaartjes in blisterverpakking. 

 de datum van minimale houdbaarheid (THT) of de uiterste verbruiksdatum. 

 de bewaarvoorschriften; 

bvb. "bewaren in de koelkast" of "bewaren op een koele droge plaats". 

 de naam en adres van de fabrikant, invoerder, verpakker of verkoper. 

 het erkenningsnummer in geval een erkende bakker rauwe dierlijke 

producten (rauwe eieren, rauwe melk,…) gebruikt.  

 de plaats van oorsprong of herkomst indien het weglaten ervan de 

verbruiker zou kunnen misleiden. 

 de in het product aanwezige allergenen 

 het alcoholvolumegehalte indien alcoholgehalte hoger dan 1,2 

volumeprocent. 

 de aanwijzing of de producten afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde 

organismen.  

 

De uiterste verbruiksdatum is de uiterste datum waarop een aan bederf 

onderhevig levensmiddel mag worden verkocht (bvb. crèmekoeken, slagroomtaarten, 

brood, ...).  

 

De datum van minimale houdbaarheid wordt gebruikt om de levensduur van 

microbiologisch stabiele levensmiddelen aan te geven, bij middel van de vermelding 

“ten minste houdbaar tot …” (bvb. diepvriesproducten, …). Als die datum verstreken 

is, is het product niet ineens slecht en houdt het ook geen gevaar in voor de 

consument. Om het te mogen verkopen, moet de exploitant echter wel aan de hand 

van een risico-inschatting kunnen aantonen dat het product onschadelijk is. 
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Naast de minimale verplichte informatie moet u op een etiket of 

productbeschrijving extra informatie zetten wanneer: 

 

• u een bepaald ingrediënt in de naam van het product vermeldt 

Bvb. Roomboterkoekje – extra informatie: percentage roomboter vermelden 

 

• u een afbeelding van een bepaald ingrediënt op de verpakking zet  

Bvb. afbeelding hazelnoten dan moet u het percentage daarvan duidelijk vermelden 

in de ingrediëntenlijst of in de nabijheid van de naam van het product.  

 

• de consument of de afnemer het product nog verder moet bereiden voordat het 

gereed is voor consumptie  

Bvb. de consument moet het product nog afbakken 

 

• de consument het product op een bijzondere wijze moet bewaren zodat de 

houdbaarheidsdatum van het product gegarandeerd kan worden  

Bvb. gekoeld  bewaren of bewaren in diepvries 

 

• als u het product gasverpakt. 

Bvb. Verpakt onder beschermende atmosfeer 

 

Facultatief kan u ook nog informatie zoals de streepjescode of de voedingswaarde 

toevoegen, als uw afnemer dat wenst. Indien men de voedingswaarde vermeldt  

dient dit te gebeuren volgens de wettelijke voorschriften betreffende dergelijke 

etikettering (KB van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van 

voedingsmiddelen) 

 

7.5.  Wat met voedingsclaims ? 

 

Wil u een bepaalde vermelding over een ingrediënt op de verpakking opnemen die 

bepaalde voedings- of gezondheidsclaims inhoudt zoals “vetarm” of “rijk aan 

voedingsvezel” of “zoutarm” dan dient dit in overeenstemming te zijn met 

verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees parlement en de raad van 20 

december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. In 

geval u een bepaalde voedingsclaim vermeldt, bent u verplicht de voedingswaarde 

van het product op te nemen in het etiket. 

 

Om te waarborgen dat de gedane claims waarheidsgetrouw zijn, moet de stof 

waarvoor de claim wordt gedaan in het eindproduct in voldoende hoeveelheid 

aanwezig, respectievelijk afwezig of tot een voldoende laag niveau beperkt, zijn om 

het geclaimde nutritionele of fysiologische effect te bereiken. Ook moet de stof door 

het lichaam kunnen worden opgenomen. In voorkomend geval moet de stof die 

verantwoordelijk is voor het geclaimde effect, bovendien in een significante 
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hoeveelheid aanwezig zijn in een hoeveelheid voedsel waarvan redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat de consument die tot zich zal nemen. In bijlage van deze 

verordening worden voorwaarden vermeld waaraan producten dienen te voldoen. 

 

7.6. Levering aan derden 

 

De brood- en banketbakkerij die niet rechtstreeks aan de eindconsument levert, valt  

eveneens onder het toepassingsgebied van deze gids.  

Hier gelden de regels i.v.m. voorverpakte producten.  

 

7.7. Broodautomaten 

 

Broodautomaten hebben tot doel dagverse producten (brood, sandwiches)  aan de 

consument aan te bieden buiten de onderneming van de verkoper. De consument 

moet zich aangaande de te koop aangeboden producten kunnen informeren, zeker 

over de eventuele aanwezigheid van allergenen. De etikettering is en blijft verplicht 

doch de informatie hoeft niet noodzakelijkerwijs op de zak zelf te staan, maar wordt 

bij voorkeur ook op de automaat aangegeven teneinde de klant voldoende te 

informeren bij de aankoop.  

 

De volgende handelswijze is aangeraden: 

Voorzie duidelijke informatie op de automaat in verband met: 

- de productnaam 

- de prijs  

- het nettogewicht 

- de ingrediëntenlijst  

- de eventuele aanwezigheid van allergenen en GGO’s  

Het apparaat moet op een duidelijk zichtbare plaats de naam of firmanaam, het 

adres  en, in voorkomend geval, het telefoonnummer dragen van de persoon of de 

inrichting die verantwoordelijk is voor de goede werking en het onderhoud van het 

apparaat. 

Ook moet erover gewaakt worden dat de broodautomaten na 24 uur worden 

leeggemaakt. Indien in de automaat te koelen producten worden aangeboden (bvb. 

Berlijnse bollen, roomsoezen) dient de temperatuur aangepast te zijn aan de inhoud 

(bvb. 7°C maximum) (zie Deel III - Goede hygiënepraktijken). Indien de temperatuur 

de maximaal toegelaten temperatuur overschrijdt moet de verdere verkoop 

geblokkeerd worden. 
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FIGUUR 3: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE VERSCHILLENDE ETIKETTERINGSWIJZEN 

VOORVERPAKT PRODUCT? 

NEEN JA 

Etiketteren! 

Voor verkoop in de winkel of warenhuis:  

Voorzie een etiket met alle informatie overeenkomstig de 

wetgeving: verkoopsbenaming, ingrediëntenlijst en 

hoeveelheid, inhoud, datum, bewaarvoorschriften, naam 

en adres van fabrikant, invoerder, verpakker of verkoper, 

identificatienummer, plaats van oorsprong of herkomst, 

alcoholvolume, aanwijzingen i.v.m. gebruik van  GGO’s, 

allergenen 

Drie mogelijkheden: 
- Plaats bvb. een 

schapkaart met alle info 
of 

- voorzie beschikbare 
informatie voor klant of  

- belast uw verkoopsteam 
met het informeren van de 
klant 

 
VOOR BROODAUTOMAAT: 
Op automaat zelf - Per soort brood 

(dagvers) 

- Productnaam 

- Netto gewicht 

- Prijs 

- Ingrediëntenlijst  

- Eventuele aanwezigheid van 

allergenen of GGO’s 

- (bedrijfs)naam en contactgegevens 

van persoon/bedrijf dat instaat 

voor de goede werking van de 

automaat. 
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8. TRACEERBAARHEID 

 

Zie ook: TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR TRACEERBAARHEID ZOALS ALGEMEEN 

AANGEGEVEN IN HET KB VAN 14/11/2003 - PB 06 – I 00 – REV 0 – 2005 – 14. Van 

toepassing vanaf: 01/04/05. Te vinden op de website van het FAVV via 

http://www.favv.be/autocontrole/trac/tracabilite_nl.asp 

 

8.1.  Algemeen  

 

De procedure traceerbaarheid beschrijft de manier waarop men de traceerbaarheid 

ondersteunt en met name hoe men overgaat tot het leggen van het verband tussen 

ontvangen grondstoffen en uitgaande producten. Ze omvat bijgevolg een 

beschrijving van: 

- de producten waarop de procedure van toepassing is; 

- de (manuele) acties die men moet ondernemen om de nodige gegevens 

terug te vinden en te koppelen; 

- wie hiervoor verantwoordelijk is; 

- waar de nodige gegevens zich bevinden; 

- welke procedures (bvb. ontvangstprocedure, verkoopprocedure) en/of 

systeem (IT) de traceerbaarheid ondersteunen. 

 

8.2. Registers IN en UIT 

 

Conform het KB van 14 november 2003 bent u verplicht een systeem voor 

traceerbaarheid te hanteren.  

Dit systeem is gebaseerd op een registratie van de gegevens van de aangekochte 

(register IN) en afgeleverde producten (register UIT) en houdt rekening met alle 

binnen uw bedrijf uitgevoerde handelingen die de traceerbaarheid van de producten 

kan beïnvloeden. 

Van elke inkomende partij aan grondstoffen, inclusief verpakking, wordt  

geregistreerd: 

- de aard, soort en hoeveelheid van het ingenomen product; 

- de ontvangstdatum de identificatie van de leverancier inclusief het 

adres van de vestigingseenheid waarvan het product afkomstig is 

- het partij- of identificatienummer van het product zoals door de 

leverancier toegekend; 

 

Van elke uitgaande partij wordt geregistreerd:  
- de aard, soort en hoeveelheid van het geleverde product; 

- de leveringsdatum;   

- identificatie van het product; 

- de unieke identificatie van de klant inclusief het adres van de 

vestigingseenheid waarvoor het product bestemd is 
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Als register kan het volstaan een methodische rangschikking van de leveringsbonnen 

of andere begeleidende documenten bij te houden waarin ten minste alle hierboven 

vermelde elementen zijn opgenomen (eventueel manueel toegevoegd). Uiteraard is dit 

enkel toegestaan voor zover dit controleerbaar en snel opvraagbaar blijft. 

 

De registers moeten toelaten dat u, in geval van mogelijke problemen met de 

voedselveiligheid in staat bent om binnen een aanvaardbare tijd (1- 4 uur) te 

bepalen welke producten als onveilig moeten beschouwd worden en in geval van 

levering aan derden (met uitzondering van de consument) welke klanten verdachte 

producten mogelijks hebben ontvangen, gebaseerd op aard van de producten en 

leveringsdatum.  

 

De producent is vrij om de nauwkeurigheid van zijn traceerbaarheidsysteem te 

verfijnen en de terugname te beperken, maar moet terdege kunnen staven op basis 

van welke handelingen, registraties, analyses, beheersmaatregelen hij deze 

verfijning doorvoert. 

De gegevens met betrekking tot traceerbaarheid dienen ten minste gedurende 2 jaar 

te worden bewaard.  

 

Versoepeling – Traceerbaarheid 

 

Op het vlak van traceerbaarheid zijn er bepaalde versoepelingen voorzien. 
Inrichtingen die levensmiddelen in de handel brengen en die 

 Ofwel enkel aan de eindverbruiker leveren (B to C) 

 Ofwel maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan 
andere inrichtingen, 

kunnen genieten van de versoepelingen op het vlak van traceerbaarheid. Deze 
versoepelingen betreffen : 
 

a) de registratie van de gegevens met betrekking tot producten die niet 

onmiddellijk worden verwerkt of verkocht, mag gebeuren binnen zeven dagen 

en uiterlijk op het tijdstip van bewerking, verwerking of het in de handel 

brengen; 

 

b) de documenten met betrekking tot de traceerbaarheid moeten worden 

bewaard tot zes maand na afloop van de datum van minimale houdbaarheid 

of de uiterste consumptiedatum of, bij ontstentenis daarvan, gedurende ten 

minste zes maand. 

Voor alle inrichtingen (ook voor zij die niet kunnen genieten van de hoger vermelde 
versoepeling), volstaat bovendien, in het geval van leveringen aan 
liefdadigheidsverenigingen en aan voedselbanken als registratie van uitgaande 
producten de lijst van vestigingseenheden van liefdadigheidsverenigingen en 
voedselbanken waaraan geleverd wordt. 
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8.3. Stockage van de grondstoffen 

 

Van silogrondstoffen (bvb. bloem)  moet er extra bijgehouden worden (eventueel op 

speciaal  registratiedocument): 

- wanneer de silo wordt bijgevuld;  
- uit welk compartiment van de vrachtwagen dit product geblazen werd; 

- wanneer de silo leeg was en/of gereinigd is. 

 

Van producten in individuele verpakkingen moet de opslag zo plaatsgrijpen dat de 

producten die eerst komen te vervallen (de kortste houdbaarheidsdatum) eerst 

verbruikt worden  First Expired First Out = FEFO. Dit geldt voor alle 

bewaarcondities zijnde omgevings- ,  koelkast- of diepvriestemperatuur.  

 

8.3.1. Halfafgewerkte producten in tussenopslag/halffabrikaten 

 

Wanneer in de bakkerij gedeeltelijk verwerkte producten of halffabrikaten worden 

geproduceerd die gedurende een bepaalde tijd worden bewaard, dan dient op de 

verpakking van deze halffabrikaten duidelijk de productiedatum aangegeven te 

worden. De bewaartijd en bewaartemperatuur zijn productafhankelijk en dienen 

gerespecteerd te worden. Deze informatie is weergegeven in Deel III Goede 

hygiënepraktijken – Tabel 1. 

De bewaartijd moet beperkt worden en het gebruik dient chronologisch te zijn in 

functie van het verstrijken van de bewaartermijn.  

 

 VOORKOM PRODUCTRESTEN, GEBRUIK OP TIJD OF VERNIETIG ! 

  

8.4. Grondstofverbruik en productieregistratie  

 

8.4.1.  Dagverse producten bij de ambachtelijke bakker  

 

 De leveringsbonnen van de grondstoffen worden chronologisch geklasseerd 

 Het verbruik is FEFO: grondstoffen die eerst komen te vervallen gebruikt u 

eerst ! 

 Van elk artikel binnen een bepaalde productgroep wordt een productfiche  

opgemaakt met vermelding van elk ingrediënt dat wordt verbruikt (zie Figuur 

4).  

 De productfiches dienen bijgewerkt te worden telkens een wijziging 

plaatsgrijpt, bvb. gebruik van een andere bloemsoort, toevoeging van een 

nieuw artikel,… 

 

Op basis van het klassement van leveringsbonnen en de grondstoffiches moet de 

bakker in staat zijn om per productiedag het verband te leggen tussen de door hem 

geproduceerde producten en de gebruikte grondstoffen.  
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Gegiste degen. 

     Zachte luxe 

    Rozijnenbrood 

      Koekebrood 

Grondstoffen Wit Brood Bruin Brood 

Zonnebloem- 

pittenbrood Pistolets Boterkoeken Sandwiches 

        

Bloem 940 x x x   x 

Bloem 920  x     

Tarwevlokken  x     

Bloem 932   x    

Bloem 960     x  

Bloem 945    x   

Zout x x x x x x 

Gist x x x x x x 

Pan340   x     

PAN520  x  x    

Retro     x  

PAN345      x 

Gepasteuriseerd ei       x 

Vetstoffen       x 

Water (via leiding) x x x x x x 

FIGUUR 4: VOORBEELD VAN EEN PRODUCTFICHE VOOR GEGISTE DEGEN 
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8.4.2.  Productie van brood en banket voor levering aan derden 

 

Indien u niet in aanmerking komt voor versoepeling dan moet u een sluitend 

systeem opzetten om de traceerbaarheid van deze producten te waarborgen.  

 

 De bakkerij houdt een register IN bij zoals aangegeven in Deel II 

Beheerssysteem voedselveiligheid - 8.2. Registers IN en UIT. 

 Van elk product/productgroep dient een productiefiche opgemaakt te worden 

met vermelding van alle gebruikte grondstoffen (zie bvb. Figuur 4).  

 Per dag wordt de productie bijgehouden, bvb door middel van een  

productiekaart bijgehouden van alle geproduceerde producten (zie bvb. 

Figuur 5) 

 
DATUM:  04/05/2007 

Product aantal/hoeveelheid 

wit brood  

Bruin Brood  

Sandwiches  

Croissants niet 

gebakken 

 

Cake  

……  

  

FIGUUR 5: VOORBEELD VAN EEN DAGPRODUCTIEKAART 
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In het kader van deze gids worden twee voorbeelden aangegeven die mogelijks als 

uitgangspunt kunnen gebruikt worden. De keuze van de methoden, de aanpassing 

en optimalisatie zal afhankelijk zijn van de complexiteit van de productie, de 

mogelijkheden van het bedrijf  en de manier waarop het traceerbaarheidsysteem 

geïnformatiseerd is. 

 

Methode 1. Registratie “in gebruik nemen van grondstof” 

 

 Van elk lot aan grondstof en verpakking wordt aangegeven wanneer ze in 

gebruik werd genomen alsook wanneer het lot beëindigd werd. Hiertoe kan 

een lijst opgemaakt worden op basis van een chronologische ordening van de 

ontvangen grondstoffen aangevuld met de informatie van verwerking (zie 

Figuur 6).  

Men kan bijgevolg perfect nagaan indien er 2 verschillende leveringen (lotnummers) 

van eenzelfde grondstof in het magazijn staan, wanneer er wordt overgeschakeld 

van het ene lot naar het andere. Ook wanneer dit binnen één dagproductie gebeurt. 

 

 Het  FEFO-principe toepassen = wat eerst komt te vervallen eerst gebruiken. 

 

 Voor grondstoffen in bulk wordt per silo een silohistoriek opgemaakt met 

vermelding van silo- of tanknummer, datum en hoeveelheid aan ingaande 

producten, datum leeg. 

 

 Op basis van 

- het register IN, 

- de registratiefiche van het grondstofverbruik, 

- de productiefiche van de producten, 

- de productiekaart met per dag vermelding van geproduceerde artikelen 

kan perfect nagegaan worden welke grondstoffen in welke producten werden 

gebruikt en wat hun herkomst is. 
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* Interne code: De interne code is een uniek getal toegekend in chronologische volgorde aan de 

inkomende grondstoffen  

FIGUUR 6: VOORBEELD VAN EEN REGISTRATIEFICHE GRONDSTOFVERBRUIK 

 

 

Methode 2. Gebruik van gedetailleerde productiefiche met vermelding van 

interne grondstofcode 

 

 Per productiebatch (bepaalde hoeveelheid van eenzelfde artikel gestart op 

eenzelfde tijdstip) worden de verbruikte grondstofloten genoteerd. Dit kan 

vereenvoudigd worden door bvb. het intern hercoderen (zie bvb. Figuur 7) 

van de binnenkomende grondstofloten en de verpakking. Deze kan bvb. 

vervangen worden door de datum van ontvangst. Deze code wordt dan op de 

grondstoffen vermeld d.m.v. een etiket. Bij het verbruik van de grondstoffen 

wordt de interne code overgebracht op de productiefiches (zie bvb. Figuur 4).  

 

 Per artikelnummer dat de bakkerij produceert wordt een standaardfiche 

opgemaakt met vermelding van alle ingrediënten. In deze fiche worden op het 

moment van productie alle gegevens ingevoerd die kunnen wijzigen zoals bvb. 

de productiedatum, de hoeveelheid (indien variabel), de verbruikte 

verpakking (indien variabel), ….(zie bvb. Figuur 7).  

  

Interne  

Code* 

grondstof Leverancier 

(+vest.eenheid) 

Levering- 

Datum 

Lotcode 

of THT 

hoeveelheid In 

gebruik 

op 

001 Bloem wit 

zakgoed 

X 20/04/07 27/07/07 40 x 25 kg 1/05 

002 Bloemmix Y 26/04/07 1035678 5 x 25 kg 5/05 

003 Bloem wit 

zakgoed 

X  15/08/07 40 x 25 kg 16/05 

…       

010       

011       

….       



G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL II  - 37/39 

Product: appelcake Artikelnummer: 20135 Datum: 15/04/07 

Hoeveelheid: 100 stuks 

 

Totaal gewicht beslag: 

82 kg  

Beslaguur: 

10:44 

Ingrediënt Hoeveelheid (kg) Grondstofcode 

 

Opmerkingen 

Bloem 20  012 – 014 15 kg 012 – 5 kg 

014 

Gepasteuriseerd 

volei 

22 015  

Vetstof 18,5 009  

Suiker 20 011  

Bakmix 110 g 008  

Appelmix 1,5 kg 013  

Verpakking blister duo 006  

FIGUUR 7: VOORBEELD VAN EEN PRODUCTIEFICHE 

 

8.4.3.  Herverwerking/rework 

 

Wanneer u bepaalde producten herverwerkt (bvb. deegresten) met het oog op het 

bereiden van een nieuw product, dan dient u bij te houden welke producten zijn 

verbruikt, bvb. deegrest  van 6 en 7/02/07 verwerkt tot product X op 8/02/07. 

 

8.5. Unieke identificatie van verpakte geproduceerde producten 

 

Een brood- en banketbakkerij die producten verpakt (met uitzondering van 

producten verpakt met het oog op de piekverkoop) is verplicht tot het identificeren 

van de eindproducten teneinde de traceerbaarheid te borgen en bij problemen de 

recall tot een minimum te beperken. Deze identificatie zal op het etiket aanwezig 

moeten zijn. 

 

De eindproducten worden geïdentificeerd aan de hand van een uniek lotnummer, 

bvb. samengesteld uit de artikelcode of artikelnaam en de productiedatum of 

houdbaarheidsdatum. Het lotnummer moet alleszins in verband kunnen gebracht 

worden met het productiemoment en op zijn beurt met de gebruikte grondstoffen.  

 

Mogelijkheid 1 

Zo wordt het lotnummer van “appelcake met artikelcode 20135 geproduceerd op 

dag 15 april 2007” bvb gegeven door: 

 

Lotnummer : “ 20135 – 070415” 

 

Zo wordt het lotnummer van “appelcake met artikelcode 20135 met 

houdbaarheidsdatum  op dag 15 juli 2007” bvb gegeven door: 

 

Lotnummer : “ 20135 – 070715” 
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Mogelijkheid 2 

De ambachtelijke bakker die bvb. voorverpakte zandkoekjes verkoopt zal op de 

verpakking o.a. de houdbaarheidsdatum aanbrengen die rechtreeks in verband 

staat met de productiedatum.  

Zo worden bvb. zandkoekjes geproduceerd op 5/05/07 – uniek gecodeerd als bvb   

de houdbaarheid is vastgelegd op één maand na productie, en voor deze koekjes de 

vermelding THT - 05/06/07 aangegeven wordt (dus geproduceerd op 05/05/07). 

    

De productcodering moet o.a. toelaten dat elk product te traceren is tot op het 

niveau van de grondstoffen. Registratiefiches van de producties en van de 

grondstoffen zijn hier de hulpmiddelen. 

 

Niets belet de bakkerij om deze tracering te verfijnen en bvb. aan het 

lotnummer een productie-uur, ovennummer, dagvolgorde, batchnummer of 

dergelijke toe te voegen. 
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8.6. Registratie uitgaande producten 

 

8.6.1.  Levering rechtstreeks aan de consument 

 

Indien u enkel levert aan de consument dient u geen uitgaand register bij te 

houden. 

 

8.6.2.  Levering aan derden 

 

Wanneer u levert aan derden dan zal u via uw uitgaand register de link moeten 

leggen tussen uw klant en de aan hem geleverde producten. 

U registreert derhalve alle lotnummers en de bijbehorende hoeveelheden die 

aangeleverd worden (zie Deel II Beheerssysteem voedselveiligheid - 8.2. Registers IN 

en UIT). 

In bepaalde gevallen kan een chronologische rangschikking van de 

leveringsbonnen/facturen volstaan. Let wel dat alle informatie zoals hierboven 

beschreven dient aanwezig te zijn, zoniet dient deze manueel toegevoegd te worden. 
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1. HYGIËNE-EISEN 

 

Dit hoofdstuk omvat de voorwaarden voor goede productie- en hygiënepraktijken 

binnen de bakkerijsector. 

 

Het bevat tevens de aanwijzingen voor het opstellen van systemen voor:  

- het verzekeren van een aangepaste en doeltreffende reiniging en ontsmetting; 

- controle van ongedierte; 

- een doeltreffend afvalbeheer; 

- monitoring op de doeltreffendheid van onderhoud en reinigingsprocedures; 

zodat een continue en doeltreffende beheersing van de gevaren (verontreinigingen, 

ongedierte, ...) mogelijk gemaakt wordt. 

 

De externe en interne gebouwenstructuur moet hygiënische werkomstandigheden 

mogelijk maken. Een doeltreffend onderhoud moet deze goede toestand van de 

infrastructuur waarborgen. 

 

Met behulp van een jaarlijks te herhalen hygiëne-audit kan men nagaan of de 

inrichting en de voorzieningen aan de gestelde eisen voldoen. (Bijlage 5 – Hygiëne 

checklist)  

 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 

Koninklijk besluit van 22 december 2005  betreffende de hygiëne van levensmiddelen 

van dierlijke oorsprong.  

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.04.2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong  

 

 

 

1.1. Externe structuur (omgeving) 

 

De vestigingsplaats en inrichting van het bedrijf zouden zo moeten gekozen worden 

dat besmettingsgevaar zo gering mogelijk is en dat doelmatige en aangepaste 

bescherming van de grondstoffen en bereide producten mogelijk is.  

 

Bestaande bedrijven zullen hun hygiënemanagement moeten organiseren in functie 

van de beperkingen van hun gebouwen en de inrichting. Ze dienen een hoog 

bewustzijnsniveau aan te houden voor hygiëne, gevarenpunten en de beheersing 

daarvan. 

http://www.afsca.be/sp/leg-hygiene/pdf/2004-06-25_H1_nl.pdf
http://www.afsca.be/sp/leg-hygiene/pdf/2004-06-25_H2_nl.pdf
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Te vermijden zijn:  

- Afvalresten die niet hygiënisch opgeslagen zijn; 

- niet of slecht onderhouden of gereinigde bedrijfsruimten;  

- niet gebruikte of afgedankte machines en  materialen; 

- slechte waterafvoer  en stilstaand water; 

- binnendringend ongedierte. 

 

Draag er zorg voor dat: 

- De bedrijfsomgeving goed onderhouden wordt; 

- Afgedankte materialen verwijderd worden en aanpalende grachten en 

graskanten gereinigd worden; 

- Er een goede afwatering is; 

- De gebouwen goed onderhouden zijn zodat verval voorkomen wordt; 

- Er zich in de nabije omgeving geen afval ophoopt zodat ongedierte niet 

aangetrokken wordt. 

 

1.2. Interne structuur (gebouwen en lokalen)  

 

De lokalen waar voedingsmiddelen worden ontvangen, opgeslagen, bereid, 

behandeld of verwerkt en in de handel worden gebracht, moeten aan de volgende 

eisen voldoen zodat goede hygiënepraktijken kunnen worden toegepast en dat 

verontreinigingen kunnen worden voorkomen. 

 

Het doel van onderstaande maatregelen is de plaatsen waar ophoping van 

voedingsresten zich kunnen voordoen, met mogelijke bacteriologische wildgroei en 

insectennesten, uit te schakelen. 

 

1.2.1. Algemene bouweisen 

 

Bedrijfsruimten voor levensmiddelen moeten schoon zijn en goed worden 

onderhouden. Er mag zich geen vuil ophopen. 

Men moet ervoor zorgen dat er geen vreemde voorwerpen in de voedingsmiddelen 

kunnen terechtkomen. 

De vorming van condens en schimmel moet vermeden worden. 

 

In een ambachtelijke brood- en banketbakkerij dient er een duidelijk onderscheid te 

zijn tussen privé-ruimten enerzijds en productieruimten en verkoopsruimte 

anderzijds. Bij overgang tussen deze ruimten dient men steeds de 

hygiënemaatregelen in acht te nemen. De productie- en verkoopsruimten mogen 

niet gebruikt worden als woonplaats, garage, berging, eetplaats of kleedkamer. 

 

Vloeren 

De vloer moet vervaardigd zijn uit een hard en makkelijk afwasbaar materiaal dat 

ondoordringbaar is.  
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Wanneer tegels worden gebruikt, moeten de voegen met een effen laag harde en 

ondoordringbare cement worden gevuld. De openingen rond pijpen, kabels en 

dergelijke voorwerpen die door de vloer komen, moeten opgevuld zijn met een sterk, 

ondoordringbaar materiaal. 

 

De vloer moet effen zijn en vrij van spleten en open voegen. Losse tegels en 

beschadigingen aan tegels of voegen mogen niet voorkomen. 

 

Alle lokalen die een schoonmaak met water vergen dienen een voldoende 

vloerhelling te hebben die een gemakkelijke afvoer van fabricage- en/of 

reinigingswater toelaat. 

 

Vloeroppervlakken moeten goed onderhouden worden en gemakkelijk kunnen 

worden schoongemaakt en indien nodig ontsmet. 

 

Wanden en zoldering 

De wanden en de zoldering moeten vervaardigd zijn uit een hard en makkelijk 

afwasbaar materiaal dat ondoordringbaar is (bvb. wandtegels, afgewerkt 

pleisterwerk, sandwichpanelen, …).  

 

Muren opgetrokken in betonblokken moeten bedekt worden met een 

onderhoudsvriendelijk materiaal. 

 

Wanden, balken en voorzieningen aan de zoldering moeten effen zijn en vrij van 

spleten en andere beschadigingen, zodanig dat er geen contaminatie kan ophopen. 

Tussen de ramen van deuren en vensters en de muur mogen geen open voegen 

voorkomen. 

 

De vorming van condens en ongewenste schimmelvorming op de zoldering en 

wanden moet vermeden worden. Overmatige warmte of vochtigheid moet op 

doelmatige wijze afgevoerd worden. 

 

Muuroppervlakken moeten goed onderhouden worden en gemakkelijk kunnen 

worden schoongemaakt en indien nodig ontsmet.  

 

Ramen en deuren 

De ramen moeten op een dergelijke manier geconstrueerd zijn dat er zich geen 

vuilophoping kan voordoen.  

Indien de ramen kunnen geopend worden, moeten er voorzieningen getroffen 

worden tegen het binnendringen van insecten, vogels of ander ongedierte. Dit kan 

door middel van horren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om te worden 

schoongemaakt.  

Indien open ramen kunnen leiden tot verontreiniging, moet er op toegezien worden 

dat ze tijdens de fabricage gesloten zijn. Bvb. ramen die uitkomen op de afvalplaats, 

op de laad- en loskade (uitlaten van transportmiddelen), … . 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL III  - 6/51 

 

De ramen en deuren moeten gemakkelijk schoon te maken zijn en moeten daarom 

gemaakt zijn uit of bedekt zijn met een hard, makkelijk wasbaar  en 

ondoordringbaar materiaal. 

 

Ramen en deuren moeten goed onderhouden worden. Deuren en poorten dienen 

niet nodeloos open te staan. 

  

Leidingen & afvoerbuizen 

Buisleidingen moeten  

- uit glad en gemakkelijk afwasbaar materiaal vervaardigd zijn of met 

afwasbare verf bedekt zijn; 

- mogen geen lekken vertonen. 

- Moeten zodanig geconstrueerd zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden 

schoongemaakt en onderhouden en dat er geen vuilophoping kan ontstaan. 

 

Afvoerbuizen moeten voorzien zijn van een stankafsluiter of enig ander systeem dat 

de rioolgeur uit de lokalen houdt. 

 

De rioolkolken  moeten voorzien zijn van afneembare roosters. De roosters mogen 

enkel van de rioolkolken verwijderd worden met het oog op de reiniging. 

 

Afvalwaters afkomstig van fabricage of reiniging zullen op hygiënische wijze 

afgevoerd worden. Zij mogen geen aanleiding geven tot geuren of verontreiniging in 

de omgeving van de lokalen. 

 

Ter vermijden 

- Dode hoeken waar het water bijeenkomt en blijft staan 

- de terugstuwing van afvalwaters in de lokalen 

 

1.2.2. Toegankelijkheid 

 

De aanwezigheid van gezelschapsdieren is verboden in de lokalen waar 

voedingsmiddelen worden opgeslagen,  gefabriceerd en in de handel gebracht. 

 

Bij de ingang van ieder lokaal dat toegankelijk is voor het publiek, moet op een 

duidelijke en onuitwisbare wijze een bericht aangebracht worden waaruit het 

verbod van aanwezigheid van dieren in het lokaal blijkt. 
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Dit verbod is niet van toepassing: 

- op huisdieren in lokalen of gedeelten van lokalen, die uitsluitend gebruikt 

worden voor het verbruik van voedingsmiddelen, op voorwaarde dat de dieren 

geen gevaar voor verontreiniging betekenen; 

- op afgerichte honden of deze die zich in een africhtingstadium bevinden, die 

slechtzienden of andere motorisch mindervaliden in hun verplaatsingen 

begeleiden, enkel in de lokalen waar voedingsmiddelen in de handel worden 

gebracht.  

 

Er geldt een rookverbod in de lokalen waar voedingsmiddelen worden opgeslagen, 

gefabriceerd, in de handel gebracht of geconsumeerd (verbruikerszalen).  

 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare 

plaatsen. 

 

 

1.3. Stromen 

 

1.3.1. Water 

 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat 

voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. 

 

Water dat in contact komt met levensmiddelen (voor reiniging, bij bereiding of 

verwerking, of als ingrediënt) moet van drinkwater kwaliteit zijn.  

 

Water en ev. stoom die gebruikt wordt voor het onderhoud van de infrastructuur en 

het materiaal dat in aanraking komt met voedingsmiddelen, moet eveneens van 

drinkwaterkwaliteit zijn.  

 

De criteria waaraan drinkwater moet voldoen zijn vastgelegd in het KB van 

14/01/02 + nota van FAVV van 16/02/2007 “procedure betreffende de controle op 

de  kwaliteit van water in levensmiddelenbedrijven” (www.FAVV.be).  

 

 

In functie van de oorsprong van het water dient het al dan niet op regelmatige basis  

aan controle te worden onderworpen om de drinkbaarheid te verzekeren. 

 

Wanneer en welke controles dient u uit te voeren ? Daartoe kunt u gebruik maken 

van onderstaande beslissingsboom, weergegeven in Figuur 1. Meer details vindt u 

in de hierboven vermelde procedure d.d. 16/02/07, die terug te vinden is op de 

website van het favv: www.FAVV.be.  

http://www.favv.be/
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FIGUUR 1: BESLISSINGSBOOM VOOR WATERANALYSES 

“behandeling/verwerking” bedoeld onder B.2. van Figuur 1. : opslag, verwarming, 

chloreren, ozonisatie, filtratie, ontkalking, verzachten, UV-behandeling, inverse 

osmose, koeling … 

 

 

1. Onbehandeld leidingwater  

In het kader van GHP en HACCP moet men de nodige maatregelen treffen zodat 

geen bijkomende verontreinigingen optreden en het leidingwater op het ogenblik 

van gebruik nog van drinkwaterkwaliteit is (autocontrole).  

 

2. Behandeld leidingwater 

De detailhandelaar (bakker die levert aan de consument) is niet tot analyse 

verplicht indien de behandeling van het water behoort tot één van de 5 

behandelingen die vermeld zijn in de nota van het FAVV van 16/02/2007, zijnde 

opslag, filtratie (mechanisch, omgekeerde osmose, actieve kool), ontharding, en 

opwarming, koeling. 

Een bakkerij die levert aan derden is verplicht tot een volledig onderzoek. De te 

analyseren parameters en het aantal monsters zijn opgenomen in de bijlage van het 

KB van 14/01/2002. 
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3. Putwater 

Er is een volledig onderzoek nodig. De te analyseren parameters en het aantal 

monsters zijn opgenomen in de bijlage van het KB van 14/01/2002.  

 

Ondrinkbaar water dat wordt gebruikt voor bvb. stoomopwekking, koeling, 

brandbestrijding of andere soortgelijke toepassingen, waarbij het niet in aanraking 

komt met voedingsmiddelen, moet via afzonderlijke leidingen lopen die gemakkelijk 

geïdentificeerd kunnen worden. Deze leidingen met niet-drinkbaar water mogen 

niet verbonden zijn met de drinkwaterleiding of zo geconstrueerd zijn dat water uit 

die leidingen in het drinkwatersysteem terecht kan komen. 

 

In de onmiddellijke nabijheid van elk uitrustingsstuk waar ondrinkbaar water kan 

worden afgetapt moet op een duidelijk zichtbare en onuitwisbare wijze het opschrift 

“ONDRINKBAAR WATER” of een opschrift met dezelfde betekenis aangebracht zijn.  

 

1.3.2. Stoom & ijs 

 

Indien het gebruik van ijs nodig is, moet het worden verkregen uit drinkbaar water. 

Het moet op een zodanige manier worden gefabriceerd, gehanteerd en opgeslagen 

dat het tegen elke vorm van besmetting wordt beschermd. 

 

Stoom die rechtstreeks met voedingsmiddelen in aanraking komt, moet aangemaakt 

worden op basis van drinkbaar, al dan niet onthard, water en mag geen stoffen 

bevatten die een risico vormen voor de gezondheid of die voedingsmiddelen kunnen 

besmetten. 

 

1.3.3. Verlichting 

 

In de lokalen moet het dag- of kunstlicht aangepast zijn aan de werkzaamheden. 

 

De lampen en verlichtingstoestellen moeten zo ontworpen of geplaatst zijn dat 

verontreiniging van de voedingsmiddelen, door glasscherven in alle stadia van de 

fabricage, voorkomen wordt. 

 

1.3.4. Lucht  

 

Wanneer ventilatoren worden aangewend om bvb. condens te voorkomen, moeten 

zij gemakkelijk demonteerbaar zijn en regelmatig gereinigd worden. 

De aangevoerde lucht mag geen bron van bacteriële of andere verontreiniging voor 

de voedingsmiddelen zijn. 

 

Mechanische ventilatie van een vervuilde naar een propere plaats waar mogelijk 

besmetting van (eind)producten kan optreden, moet vermeden worden.  
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1.4. Materiaal en apparatuur 

 

1.4.1. Materiaal en werkoppervlakken in hout 

 

Hout dient over het algemeen zoveel mogelijk vermeden te worden in 

productieruimtes. 

 

Het gebruik van hout is toegelaten voor werktafels gebruikt voor deegbereiding (met 

name nog af te bakken producten), broodrekken, ovenpalen en rijskasten,….(niet 

limitatieve lijst). 

De houtsoort die voor deze uitrustingen moet gebruikt worden, is een zeer harde 

houtsoort, in voorkomend geval onbehandeld beukenhout. Gladgeschaafd, neemt 

deze houtsoort nauwelijks water op, is makkelijk te reinigen en te ontsmetten en 

geeft – in tegenstelling tot eikenhout – geen smaakstoffen af (o.a. tannine/looizuur). 

 

Het is onontbeerlijk dat deze uitrustingen zodanig moeten ontworpen zijn dat zij 

goed kunnen ontsmet worden en dat alle vuil en voedingsresten gemakkelijk 

kunnen verwijderd worden. Deze moeten goed onderhouden worden om te 

vermijden dat houtdeeltjes loskomen en in de producten terecht komen. 

 

Bij vervanging van bestaand houten materiaal dient de keuze voor niet poreuze 

kunststof, steen of inox overwogen te worden. 

 

1.4.2. Machines, uitrusting en werkoppervlakken 

 

Alle machines, uitrusting en werkoppervlakken moeten vervaardigd zijn uit of 

bedekt zijn met een hard, glad en makkelijk afwasbaar materiaal dat 

ondoordringbaar is. 

 

Alle uitrusting, zowel groot als klein materiaal, moet in een goede staat en 

voldoende proper zijn. De grote uitrusting moet op een dergelijke manier gebouwd 

zijn dat alle onderdelen goed toegankelijk voor reiniging en/of ontsmetting zijn, en 

dat het risico op besmetting van de voedingsmiddelen beperkt wordt. 

 

Werkbanken, toonbanken, tafels, apparaten, gereedschap, recipiënten en alle 

andere voorwerpen die met voedingsmiddelen in aanraking komen, moeten zo 

ontworpen zijn dat zij gemakkelijk kunnen onderhouden en/of ontsmet worden en 

dat alle vuil en voedingsresten gemakkelijk te verwijderen zijn. Ze dienen goed 

onderhouden te worden. 

 

Vaste apparatuur dient zodanig geplaatst te zijn/worden, dat er een vrije doorgang 

mogelijk is, dat het onderhoud makkelijk uit te voeren is en er geen ophoping van 

verontreiniging kan plaats vinden.  

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL III  - 11/51 

De uitrusting en het materiaal mogen geen oorzaak zijn van kruisbesmetting. 

Teneinde kruisbesmetting te voorkomen mogen werkbanken, tafels, apparaten, 

gereedschap, recipiënten en alle andere voorwerpen die in aanraking zijn geweest 

met rauwe voedingsmiddelen, niet in aanraking komen met verwarmde of gebakken 

voedingsmiddelen, tenzij zij voorafgaandelijk  doeltreffend werden gereinigd en/of 

ontsmet. 

 

De reiniging dient te worden opgenomen in een reinigingsfiche. 

 

Er dienen spoelbakken aanwezig te zijn specifiek voor het schoonmaken en 

desinfecteren van gereedschap en apparatuur. Deze spoelbakken moeten gemaakt 

zijn van roestvrij materiaal, en op eenvoudige wijze schoon te maken. Ze zijn 

voorzien van warm en koud drinkwater. 

 

1.4.3. Distributieautomaten 

 

In de distributieautomaat mogen enkel verpakte producten verkocht worden. 

 

De automaat moet gemakkelijk demonteerbaar zijn en geregeld gereinigd en 

ontsmet worden. De directe omgeving van de automaat moet goed onderhouden 

worden, zodanig dat deze geen contaminatie kan veroorzaken. 

 

De producten in de automaat moeten op een hygiënische manier worden 

opgeslagen. Ze moeten zodanig geplaatst worden dat contaminatie wordt 

voorkomen. 

 

Indien de temperatuur waarbij voedingsmiddelen bewaard worden niet langer 

nageleefd wordt, moet de verder verkoop van deze voedingsmiddelen worden belet 

door het automatisch blokkeren van het toestel. Het apparaat mag daarna enkel 

terug in gebruik worden genomen, indien alle voedingsresten die het bevatte, 

werden verwijderd en aan het gebruik voor menselijke consumptie onttrokken 

werden. 

 

Niet gebruikte voedingsmiddelen moeten tijdig en alleszins vooraleer verontreiniging 

of bederf optreedt, uit het apparaat verwijderd worden. 

 

Het apparaat moet op een duidelijk zichtbare plaats de naam of firmanaam, het 

adres  en, in voorkomend geval, het telefoonnummer dragen van de persoon of de 

inrichting die verantwoordelijk is voor de goede werking en het onderhoud van het 

apparaat. 

Voor de etikettering van de producten, zie Deel II – 7.7. Broodautomaten. 
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1.5. Personeelsaccommodatie 

 

Het personeel moet beschikken over aangepaste hygiënefaciliteiten, zodat zij hun 

persoonlijke hygiëne kunnen waarborgen en onderhouden ter voorkoming van 

besmettingsgevaar. 

 

Er moet een voldoende aantal toiletten aanwezig zijn. Deze toiletten moeten 

voldoende hygiënisch zijn en goed onderhouden, gereinigd en verlucht worden. Zij 

moeten over een spoeling beschikken en aangesloten zijn op een doeltreffend 

afvoersysteem voor gebruikt water. De toiletruimten mogen niet in rechtstreekse 

verbinding staan met de ruimten waar de voedingsmiddelen worden bereid, 

opgeslagen en verkocht.  

 

In alle toiletten gebruikt door het personeel moet een duidelijk zichtbaar en 

onuitwisbaar bericht worden aangebracht dat na het toiletbezoek de handen 

verplicht moeten gewassen worden. 

 

Eten, met inbegrip van snoep of kauwgom, en drinken mag alleen in daarvoor 

voorziene ruimten toegelaten worden en niet in productie-, verpakkings- of 

opslagruimten, noch op laad- en losplaatsen. De eetruimte  moet gescheiden zijn 

van de productieruimten.  

 

In de kleedkamer(s), toiletten en in de productieruimte(n) zijn er één of meer 

lavabo's. Deze lavabo’s dienen gemarkeerd te worden, zodat ze enkel gebruikt 

worden voor het wassen van de handen. 

De lavabo's worden goed onderhouden en zijn voorzien van:  

- stromend warm en koud, drinkbaar water. Niet handbediende kranen zijn 

verplicht! Bestaande wasbakken die niet voorzien zijn van niet-handbediende 

kranen mogen verder worden gebruikt tot deze aan vervanging toe zijn Bij 

verbouwingen moeten niet-handbediende kranen geïnstalleerd worden.  

- Roken is geheel verboden  

- een verdeler met vloeibare, niet-geparfumeerde zeep. De zeepverdeler wordt 

bij voorkeur bediend met arm, pols of elektronisch.  

- wegwerphanddoekjes, papier voor éénmalig gebruik, handdoekrollen; De 

handen dienen op een hygiënische wijze te worden gedroogd. Warme 

luchtblazers zijn verboden op plaatsen waar voedingsmiddelen onverpakt of 

onafgedekt aanwezig zijn / bereid worden, maar kunnen wel gebruikt worden 

in bvb. sanitaire ruimten en kleedkamers. 

- pedaalvuilnisbakje voor wegwerphanddoekjes. 

- Bij voorkeur: nagelborsteltje in een ontsmettende oplossing; 

 

Er dient tevens de mogelijkheid te zijn om de handen te ontsmetten 

(bacteriedodende spoelmiddelen of gecombineerd product van zeep en ontsmetting). 

De lavabo hangt bij voorkeur aan de muur zodat het schoonmaken van de vloer vlot 

kan verlopen. 
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De handen moeten gewassen worden na het eten, drinken, roken, gebruik van 

zakdoek en toiletgebruik. 

 

 Het bericht “handen wassen” moet op de daartoe relevante plaatsen duidelijk 

aangebracht te worden (toiletten, voor het betreden van het 

productielokaal,…). 

 

 

1.6. Reiniging en onderhoud 

 

Alle bedrijfsruimten, apparatuur, materialen en uitrusting moet op een passende 

manier worden gereinigd en/of ontsmet. 

 

Er is een (schematisch) reinigingsprogramma opgesteld waarin een aantal aspecten 

duidelijk vermeld worden, nl. 

- welk onderdeel, ruimte, … gereinigd moet worden; 

- de frequentie van de reiniging; 

- de verantwoordelijke voor de reiniging; 

- de reinigingsmethode (instructie waarin de producten en het materiaal 

nodig voor de reiniging vermeld staan). 

Voorbeelden van een reinigingsprogramma zijn terug te vinden in Figuur 2 en 

Figuur 3. 

 

Eén of meerdere verantwoordelijken moeten aangesteld worden voor de continue 

bewaking van de hygiëne en de goede huishouding in het bedrijf.  

De verantwoordelijke houdt toezicht op de reiniging (monitoring) en waakt erover 

dat deze doelmatig is. De controle of monitoring kan gebeuren aan de hand van de 

hygiënechecklist (in Bijlage 5 van deze gids) en door visuele controle van de ruimten 

op achtergebleven vuil, productresten, resten van verpakkingsmateriaal, 

waterplassen. 

Er moet registratie zijn van een goede uitvoering van reiniging. De frequentie ligt 

vast in het reinigingsplan. 

 

De producten voor reiniging en/of ontsmetting moeten aangepast zijn aan het 

gebruik en moeten voorzien zijn van duidelijke instructies o.a. inzake gebruik, 

toepassing en hun concentratie.  

Eventueel gebruikte ontsmettingsmiddelen moeten toegelaten zijn voor de 

levensmiddelensector. Zie: https://portal.health.fgov.be. Technische fiches van de 

ontsmettingsmiddelen moeten opgevraagd worden. 

 

Het materiaal dat wordt gebruikt voor de reiniging en/of ontsmetting moet bij 

voorkeur bestaan uit kunststof of niet-roestend materiaal en is gemakkelijk schoon 

te maken. Het materiaal moet na gebruik gereinigd/gedesinfecteerd en indien  nodig 

vervangen worden. Materialen zoals dweilen, borstels, sponsen e.d. worden steeds 

https://portal.health.fgov.be/
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goed gespoeld, chemisch of thermisch ontsmet en snel gedroogd en worden niet 

gebruikt tijdens het productieproces, tenzij voor eenmalig gebruik. Ze zijn een ideale 

voedingsbodem voor micro-organismen. Het gebruik van handdoeken en 

vaatdoeken moet zoveel mogelijk worden vermeden.  

 

Het materiaal is geïdentificeerd (kleur) per gebruikstype zodat hetzelfde materiaal 

bijvoorbeeld niet gebruikt wordt om zowel de vloer als het werkblad schoon te 

maken. Het opbergen van het materiaal gebeurt eveneens per gebruikstype om 

contaminatie te vermijden. Borstels en aftrekkers moeten opgehangen worden met 

de borstel/wisser naar beneden, zodat de steel niet gecontamineerd kan worden. 

 

Schoonmaakmachines zijn gemakkelijk schoon te maken en hebben een voldoende 

toevoer van warm en koud, waar nodig drinkbaar water. 

 

Bij gebruik van afwasmachines dienen een aantal maatregelen in acht genomen te 

worden: 

- Het materiaal wordt eerst ontdaan van afval; 

- Ev. wordt het materiaal voorgeweekt; 

- Er is een scheiding in plaats of tijd tussen de vuile en de propere vaat; 

- Personeel dat de vaat hanteert moet de hygiëneregels extra in acht nemen;  
- Het gereinigde materiaal wordt op zijn plaats gezet, enkel wanneer het 

volledig droog is; 

- Na het wassen/op het einde van de dag worden de filters verwijderd en 

gereinigd met warm water, zodat deze proper zijn voor de volgende wasbeurt; 

- Het apparaat moet zodanig ingesteld staan dat een voldoende hoge 

temperatuur bereikt wordt tijdens het afwassen. 

 

Deze materialen, de detergenten en ontsmettingsmiddelen worden in een aparte 

ruimte opgeborgen. Er is een uitgietbak voorzien met koud en warm water voor het 

reinigen van deze materialen. 

 

In een bakkerij is niet alleen een systematische en planmatige reiniging onont-

beerlijk maar ook het besef van het belang van een goede huishouding. Het is de 

verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer te verzekeren dat de 

producten op een veilige en hygiënische wijze geproduceerd worden. 

 

"Good housekeeping" is een belangrijke voorwaarde voor een hygiënische productie. 

De basisbeginselen van "good housekeeping" zijn de volgende 

- onmiddellijk reinigen en opruimen; 

- goede werkmethoden toepassen om het gevaar op besmetting en infestatie tot 

een minimum te herleiden; 

- schade en tekenen van aantasting door ongedierte zoals knaagdieren 

onmiddellijk rapporteren; 

- het verzekeren van een regelmatig onderhoud en de controle op de goede 

werking van frigo’s, ovens, transportbanden 
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- werkplaatsen en gangen vrijhouden; 

- verzekeren dat grondstoffen en ingrediënten ordelijk opgeslagen worden; 

- gemorste stoffen zo snel mogelijk opruimen; 

- alle lekken en glasbreuken, vooral deze die de producten in gevaar brengen, 

rapporteren; 

- voor alles een plaats en alles op zijn plaats!  

Controles zijn voorzien om de efficiëntie van de schoonmaak te beoordelen en de 

eventuele aanwezigheid van residuen op te volgen. De beoordeling van een 

doelmatig reinigingsplan moet in het audit-systeem opgenomen worden. 

 

Reinigings- en ontsmettingscyclus: 

- alle resten en afval verwijderen; 

- gebruik van een detergent (met warm drinkbaar water), rekening houdend 

met de concentratie van het reinigingsmiddel, de inwerktemperatuur, de 

inwerktijd en de werkwijze; 

- spoelen met drinkbaar water (heet of voldoende koud water); 

- gebruik van een ontsmettingsmiddel, rekening houdend met de 

gebruiksvoorschriften zoals de aan te wenden concentratie van het 

desinfectiemiddel, de inwerktemperatuur, de inwerktijd en de werkwijze (bvb 

al dan niet naspoelen met drinkbaar water); 

- Drogen: best laten drogen aan de lucht of ev. gebruik maken van papieren 

wegwerphanddoeken – niet afdrogen! (als het water warm is droogt het 

automatisch).  

FIGUUR 2: VOORBEELD VAN EEN REINIGINGSPROGRAMMA  
 
 

Wat? 
Frequentie Reinigingsmethode 

D W M J Droog Nat Ontsmetten 

Opslagruimten inkomende producten  x   X   

Koelruimten inkomende producten en halffabricaten   x   X x 

Wanden algemeen    X  X x 

Plafonds algemeen    X  X x 

Klein materiaal en recipiënten x     X x 

Kneders, opbollers, e.d. x     X x 

Bollenkast   x   X x 

Werkbanken en aanpalende wanden x     X x 

Vloeren x    X X  

Silo’s    X X   

Oven    X  X  

Rekken afgewerkte producten  x    X x 

Toonbank x     X x 

Bestelwagen, vrachtwagen, …. x     X x 

D :  dagelijks - W : wekelijks - M : maandelijks - J  : jaarlijks        
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! Opmerking ! 

Bakkerijen die een erkenning hebben omwille van hun activiteit dat zij 

vleesbereidingen maken (worstenbrood) bestemd voor de levering aan bakkerijen in 

de distributiesector (zie KB van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong, gewijzigd bij K.B. 24-05-2006) dienen  hun 

werklokalen minimaal elke dag te reinigen. 

 

 
  Weeknummer: … 

Wat? 
Frequentie Registratie van de reiniging (OK) 

Dagelijks 2à3x/week Wekelijks MA DI WO DO VR ZA ZO 

Vloer van de 

productieruimte 
x   

       

Vloer van de 

verkoopsruimte 
x   

       

Kneders x          

Rijskast  x         

Rekken   x        

Werktafels x          

Toonbank x          

Vitrines  x         

Bestelwagens x          

FIGUUR 3: VOORBEELD VAN EEN WEKELIJKS REINIGINGSPROGRAMMA EN REGISTRATIE 

 

 

1.7. Afvalbeheer 

 

Men kan het onderscheid maken tussen 

- deze producten die niet meer in aanmerking komen voor menselijke 

consumptie, zoals verkeerd gevormde producten, deegresten, uit de 

productstroom verwijderde producten, vervallen producten en die na een 

risico-inschatting in aanmerking kunnen komen voor voedering aan dieren – 

hier algemeen genoemd als nevenstromen. 

- het afval  (verpakking van ingrediënten, plastic, foute verpakkingen…..) dat 

door het productieproces ontstaat en dat niet in aanmerking komt voor 

consumptie. 

 

Afval wordt maximaal geselecteerd, waarvoor duidelijk geïdentificeerde 

vuilnisbakken of wegwerpzakken worden gebruikt.  

 

Deze vuilnisbakken of zakken dienen waterdicht te zijn en van ondoordringbaar 

materiaal. De zakken zijn bevestigd aan statieven of in bakken die afwasbaar zijn. 
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De vuilnisbakken en statieven met zakken zijn bij voorkeur afsluitbaar, zodat er 

geen contaminatie kan optreden. Bij voorkeur worden ze geopend zonder 

handcontact. 

 

De verzameling van afval gebeurt in daartoe voorziene recipiënten en geenszins in 

verpakkingsmateriaal bestemd voor andere producten dit om vergissingen te 

voorkomen. 

 

Recipiënten voorzien van wegwerpzakken en statieven worden op minstens éénmaal 

per week gereinigd en ontsmet. Indien er geen zakken gebruikt worden, wordt het 

recipiënt na de dagelijkse lediging gereinigd en gedesinfecteerd. 

 

Het afval wordt minstens dagelijks verwijderd uit de bedrijfsruimten en zeker op het 

einde van elke  dag, en in de daarvoor voorziene containers gebracht. Wanneer de 

bakken of zakken vol zijn, moeten ze tussentijds geledigd worden. De zakken dienen 

dichtgebonden te worden voor transport.  

Het handelen met of het wegbrengen van afval moet in tijd gescheiden zijn van de 

propere activiteiten. Bij deze afvalactiviteiten wordt er extra aandacht besteed aan 

de bescherming tegen vervuiling van de werkkledij en worden de handen extra 

gewassen. Ev. wordt de werkkledij vervangen. 

 

De containers staan zodanig opgesteld dat ze geen geurhinder en besmetting 

kunnen veroorzaken van levensmiddelen, drinkwater, voorzieningen en lokalen, en 

dat ze geen ongedierte aantrekken. De afvalopslagplaats moet schoon gehouden 

worden.  

 

De afvalstroom en voedingsmiddelenstroom zijn volledig van elkaar gescheiden in 

plaats of tijd. 

 

De afvalstroom in de brood- en banketbakkerij kan o.a. bestaan  uit 

- plastic, touw, plakband, … afkomstig van de verpakking; 

- kruimels; 

- bedorven bakkerijproducten; 

- producten met afwijkingen niet voor verkoop geschikt; 

- voedingsresten afkomstig van borden, plateaus, … van de klant 

(verbruikerszaal), deze mogen niet meer voor menselijke consumptie gebruikt 

worden; 

- … . 

 

In de verkoopsruimte dient men dagelijks de producten te controleren op 

houdbaarheid. 
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1.8. Ongediertebestrijding 

 

Ongedierte is een belangrijke bedreiging voor de veiligheid en geschiktheid van 

voedingsmiddelen.  

Elke toestand die ongedierte kan aantrekken moet worden vermeden. Planmatige 

reiniging en “good housekeeping” zijn belangrijk om een voor ongedierte gunstige 

omgeving te vermijden. 

 

Efficiënte maatregelen moeten getroffen worden, teneinde de afwezigheid van 

knaagdieren, insecten en ander ongedierte in de lokalen te bewerkstelligen.  

Er moet een plan aanwezig zijn voor de preventie en bestrijding van insecten en 

ander ongedierte. 

 

Wanneer die maatregelen het gebruik van bestrijdingsmiddelen inhouden, mag dit 

noch een verontreiniging van de voedingsmiddelen veroorzaken, noch enige 

ongunstige invloed hebben op hun organoleptische eigenschappen. De gebruikte 

bestrijdings- en lokmiddelen moeten toegelaten zijn door de FOD volksgezondheid, 

veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en het gebruik ervan moet worden 

beperkt. 

 

Iedere bespuiting, verstuiving, beroking of vergassing met chemische producten is 

verboden in lokalen waar op dat ogenblik voedingsmiddelen worden gefabriceerd of 

voorhanden worden gehouden. 

 

De bestrijdingsmiddelen, insecticiden en/of andere giftige stoffen moeten worden 

opgeslagen in afgesloten lokalen of kasten die voor dit doel voorbehouden zijn. Bij 

gebruik dient men steeds de gebruiksvoorschriften door te nemen. Deze bijsluiters 

moeten steeds beschikbaar zijn. 

 

Om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen, worden een aantal (preventieve) 

maatregelen aanbevolen: 

- controle van inkomende grondstoffen en hulpmiddelen op aanwezigheid van 

ongedierte; 

- geschikte voorraadrotatie en bescherming van opgeslagen goederen; 

- aanwezigheid en toepassing van een reinigings- en ontsmettingsplan; 

- gemorste voedingsmiddelen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden; 

- dode hoeken, afhangende plafonds, lege ruimten in vlakken of vloeren 

moeten, waar mogelijk, vermeden worden; waar nodig moet toegang mogelijk 

zijn voor inspectie en behandeling; 

- toegang van ongedierte tot lokalen moet verhinderd worden, bvb. door 

automatisch sluitende deuren, sluis, … 

- ramen en ev. deuren die in contact staan met de buitenwereld moeten 

voorzien van beschermingsmiddelen zoals horren of moeten onmogelijk 

kunnen geopend worden; 

- het afval moet minstens 1 x per dag worden verwijderd; 
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- toepassing van aangepaste magazijntechnieken: bvb. het vrijhouden van een 

open ruimte tussen muur en gestapelde paletten, vergemakkelijkt de controle 

op mogelijke aanwezigheid van ongedierte; 

- wekelijkse controle op de goede verpakkingswijze en/of bescherming van de 

opgeslagen goederen; 

- vermijden van rondslingerende voedingsmiddelen of etensresten; 

- onderhoud de directe omgeving van de inrichting, zodanig dat potentiële 

risico's met betrekking tot de veiligheid van de voedingsmiddelen zo beperkt 

mogelijk blijven; 

- … . 

   

Het ongediertebestrijdingplan vraagt de nodige opvolging door de verantwoordelijke 

en/of door een gespecialiseerde onderneming. Er dient een regelmatige controle 

bvb. 6 maal per jaar, van de (hoeveelheid) lokmiddelen uitgevoerd te worden. Een 

grondplan met situering van dergelijke lokmiddelen illustreert het 

bewakingssysteem. Indien nodig dient het lokmiddel te worden vervangen en/of 

dient er een actie te worden ondernomen.  

 

Elk teken van ongedierte moet onmiddellijk worden gerapporteerd en geregistreerd.  

Volgende aspecten moeten worden geregistreerd: 

- het uitzicht, de omvang en de behandeling van het ongedierteprobleem; 

- mogelijke tekortkomingen in de ongediertebestrijding; 

- aanbevelingen en ondernomen acties voor onmiddellijke en toekomstige 

preventiemaatregelen; 

- toegepaste behandeling, type en hoeveelheid van het gebruikte 

bestrijdingsmiddel. 

 

Naast (chemische) bestrijdingsmiddelen, kan men ook gebruik maken van een 

aantal alternatieve manier om ongedierte te bestrijden, bvb. elektrische 

insectenvanger (UV-lampen met lijmplaten), … . Het is belangrijk erop toe te zien 

dat de insectenvangers zich niet bevinden boven werktafels of op een andere plaats 

die contaminatie van producten of oppervlakken tot gevolg kan hebben. 
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1.9. Persoonlijke hygiëne 

 

Om veilige en gezonde bakkerijproducten te kunnen produceren, is naast de veilige 

productie ook voldoende hygiëne nodig. Naast de hygiëne van de lokalen, materialen 

en apparatuur, is een persoonlijke hygiëne van groot belang. 

Deze persoonlijke hygiëne houdt een veilig en hygiënisch gedrag in van de 

personeelsleden. 

 

Persoonlijke hygiëne is zeer belangrijk voor een veilige productie van 

voedingswaren. Door vieze handen, vuile bedrijfskleding, onbedekte haren en 

sieraden kan men micro-organismen overbrengen of kan men een vorm van fysische 

contaminatie veroorzaken.  

Elke bedrijfsmedewerker die voedingsmiddelen zal manipuleren, bewerken of 

bereiden, moet een strikt persoonlijke hygiëne nastreven.  

 

Deze vorm van hygiëne bevat alle maatregelen op het gebied van persoonlijke 

verzorging, werkkleding en gedrag die nodig zijn om de veiligheid en kwaliteit van de 

voedingsmiddelen te verzekeren. Het betreft maatregelen die gelden voor alle 

mensen: zowel de eigen medewerkers, als interims, leveranciers, bezoekers, 

auditors, … . Bezoekers, leveranciers en externe werknemers mogen bovendien de 

productieruimtes slechts onder begeleiding betreden. 

 

1.9.1.  Maatregelen m.b.t. werkkledij 

 

Eenieder die met levensmiddelen in contact komt, dient beschermende kledij te 

dragen, aangepast aan de werkzaamheden. Deze kledij moet proper zijn en bij 

bevuiling  te  worden vervangen en gereinigd. 

De kleding is bij de aanvang van het werk onberispelijk schoon, correct gedragen en 

wordt vervangen in functie van de vuillast en afhankelijk van de uitgevoerde taken. 

Propere en vuile werkkledij mogen nooit met elkaar in aanraking komen. In de 

kleedkamer (kastjes) moet er een scheiding tussen de eigen kledij en de werkkledij 

voorzien zijn.  
 

De fabricagelokalen mogen niet gebruikt worden als kleedkamer. Daar waar nodig 

moet een bruikbare accommodatie aanwezig zijn. Persoonlijke bezittingen mogen 

dus niet rondslingeren in de productieruimtes. 

 

Het haar is bij voorkeur kort geknipt of samengebonden en opgestoken. De haren 

dienen regelmatig te worden gewassen. Zelfs verzorgde, dagelijks gewassen haren 

bevatten bacteriën.  

Het dragen van een haarnetje/hoofddeksel is aanbevolen. Het  bedekt en omsluit de 

VOLLEDIGE haardos. De verantwoordelijken zien er op toe dat het 

haarnetje/hoofddeksel correct wordt gedragen. Door het hoofddeksel wordt het 

onbewust aanraken van de haren tijdens de productie vermeden en wordt 

contaminatie van de producten door bvb.  menselijke haren voorkomen. Telkens 
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men het haarnetje verwijderd, en tenminste elke werkdag, dient men een nieuw 

haarnetje/hoofddeksel te gebruiken. 

 

Baard en snor verhogen bovenvermelde gevaren en indien toch gedragen, moeten ze 

kort en verzorgd zijn (ev. baardnetje). 

 

Juwelen, zichtbare piercings (ook oorringen) en horloges zijn verboden. Enkel het 

dragen van een gladde (trouw)ring is toegestaan.  

 

1.9.2. Maatregelen m.b.t. ziekte  

 

Wetgeving 

Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de levensmiddelenhygiëne.  

 

Het personeel kan gezond zijn maar toch ziektekiemen dragen en overbrengen, 

zogenaamde gezonde kiemdragers.  

 

 Bij indiensttreding (en vooraleer een werknemer zijn beroepsactiviteiten 

aanvangt), wordt door de bedrijfsgeneesheer een medisch onderzoekuitgevoerd 

en wordt een attest in het kader van de voedselveiligheid opgemaakt. Het nut 

van dergelijk voorafgaand medisch onderzoek is om bv. chronische dragers 

van Staphylococcus aureus te kunnen identificeren bij bedrijfsgeneesheer de 

werknemer op de hoogte brengt van de mogelijke risico‘s die bepaalde 

aandoeningen kunnen hebben voor de volksgezondheid t.g.v. overdracht van 

de betreffende pathogenen via levensmiddelen. Deze informatie moet op 

duidelijke en niet ambigue wijze aan de werknemer meegedeeld worden.  

 

 Alle personeelsleden (vast of tijdelijk tewerkgesteld) moeten een medisch 

onderzoek ondergaan. Ze ontvangen hiervoor een attest dat aantoont dat hij of 

zij geschikt is om in de voedingsindustrie te werken. Dit attest moet minimaal 

om de 3 jaren vernieuwd worden. 

 

De organisatie moet op verantwoorde wijze alle personeelsleden instructie geven 

over: 

- de mogelijkheid dat men drager evenals overbrenger kan zijn van ziektekiemen; 

- omstandigheden die het risico op voedselvergiftiging verhogen; 

- voorzorgsmaatregelen die het risico terugdringen. 
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Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden 

overgedragen, of die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, 

huidaandoeningen of diarree hebben, mogen geen levensmiddelen hanteren of, in 

welke hoedanigheid ook, ruimten betreden waar levensmiddelen worden 

gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse 

verontreiniging. Wanneer dergelijke personen in een levensmiddelenbedrijf werken, 

dienen zij hun ziekte of de symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan 

onmiddellijk kenbaar te maken aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf 

 

Wanneer een personeelslid één van de volgende aandoeningen heeft, is het voor 

deze persoon verboden om voedingsmiddelen te bewerken of te verhandelen en dus 

verplicht ziekteverlof te nemen: 

- (mogelijk) aangetast door (para)typhus, andere salmonellose, dysenterie, 

staphylococcen of streptococcen; 

- dragers van kiemen die deze ziekten kunnen verwekken; 

- klinisch aantoonbare symptomen van besmettelijke hepatitis; 

- (mogelijk) aangetast door besmettelijke tbc; 

- (mogelijk) aangetast door besmettelijke huidziekte. 

De geraadpleegde geneesheer dient op basis van de waargenomen symptomen te 

beslissen of de werknemer uit de productie moet gehaald worden. 

 

Alle mogelijke persoonlijke besmettingen moeten medegedeeld worden aan de 

verantwoordelijke, zodat deze onmiddellijk de gepaste maatregelen kan 

ondernemen. 

 

1.9.3.  Maatregelen m.b.t. wondverzorging 

 

Sneden, wondjes en schaafwonden moeten onmiddellijk gemeld en verzorgd worden: 

ontsmetten en strak verbinden met waterdicht, duidelijk zichtbaar (felgekleurd) 

materiaal. Wanneer deze wonden zich aan de handen voordoen, is het aangeraden 

om handschoenen te dragen. Deze dienen geschikt te zijn om met levensmiddelen in 

contact te komen. Vergeet hierbij de hygiëneregels niet!  

 

 

1.9.4.  Maatregelen m.b.t. lichaamshygiëne 

 

Een goede handhygiëne houdt onder meer in: 

- vingernagels zijn kort geknipt en proper; valse nagels of nagellak zijn verboden. 

- uurwerken, ringen, juwelen of armbanden worden in productieruimtes niet gedra-

gen, ze zijn een bron van besmetting en bemoeilijken een goede handhygiëne;  

- wonden aan handen, vingers en voorarmen zijn verzorgd en afgedekt door een wa-

terdicht verband of door gebruik te maken van wegwerphandschoenen Het hiervoor 

vereiste EHBO-materiaal is ter beschikking. 
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De handen worden gewassen  

- bij aanvang van het werk; 

- na toiletgebruik; 

- na elke werkonderbreking/pauze; 

- na elke handeling die de handen bevuilt of besmet: ledigen van 

afvalcontainers, niezen of neus snuiten, verhandelen van beschimmelde of 

bedorven retourproducten,...). 

 

De wastafels beschikken voor handenvrije kranen. Indien deze (nog) niet 

beschikbaar zijn dan moeten zij op het moment wanneer herstellingen uitgevoerd 

worden vervangen te worden. 

 

Op een goede manier de handen wassen: 

- bevochtigen onder stromend water; 

- inzepen (bij voorkeur zeep uit zeepverdeler); 

- wassen gedurende minstens 15 seconden: vingertoppen, duimen en de 

plaatsen tussen de vingers niet vergeten! 

- spoelen onder stromend water van bovenaf naar de vingertoppen; 

- droog de handen goed af met een papieren handdoek; 

- indien de kraan nog handbediend is (zie opmerking i.v.m. handenvrije 

kranen)  draai de kraan dicht met het afdroogdoekje; 

- gooi het gebruikte papier in de daarvoor bestemde vuilnisbak. 

 

Indien nodig dienen de handen vervolgens ontsmet te worden alvorens in contact te 

komen met de voedingsmiddelen. 

 

Bij het gebruik van handschoenen, dienen ook de regels van handhygiëne in acht 

genomen te worden. Enkel wegwerphandschoenen worden gebruikt, met 

uitzondering van ovenwanten. Deze dienen bij gebruik steeds proper te zijn en op 

regelmatige tijdstippen te worden gereinigd. 

Handschoenen geven - indien ze niet oordeelkundig worden gebruikt - een 

schijnveiligheid. Ze mogen dus geenszins een excuus zijn om een correcte 

handhygiëne te verwaarlozen. 

 

Handschoenen worden vervangen na elke activiteit die deze kan vervuilen of 

besmetten, zeker bij het verlaten van de werkzone (voor toilet, pauze, ..), bij het 

veranderen van taak of product, of bij het hervatten van het werk. 

Het gebruik van handschoenen doet geen afbreuk aan de persoonlijke 

hygiënevoorschriften. 
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1.9.5. Maatregelen m.b.t. hygiënisch bewustzijn & gedrag 

 

Elk personeelslid moet bewust zijn van het belang van goede persoonlijke hygiëne. 

Een dagelijkse douche is een noodzaak voor personen werkzaam in de 

voedselproductie. 

 

Eten, snoepen, drinken en kauwgom gebruiken mag enkel in de daarvoor voorziene 

lokalen, maar nooit in ruimtes waar nog te verkopen levensmiddelen worden bereid, 

behandeld of verpakt. 

 

1.10. Opleiding 

 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne  

 

Alle personeel, zowel voltijdse als deeltijdse medewerkers, die met voedingsmiddelen 

in aanraking komen, moeten een voldoende en aangepaste opleiding krijgen. 

Basisbegrippen in verband met microbiologie, algemene principes van persoonlijke 

hygiëne en persoonlijke hygiëne in het bijzonder, maken deel uit van het 

opleidingspakket. Vooral het waarom van de maatregelen moet hierbij verduidelijkt 

worden.  

 

Tevens dienen de personeelsleden een duidelijke omschrijving van hun taken en 

verantwoordelijkheden te krijgen. Voldoende duidelijke instructies m.b.t. deze 

taken zijn hierbij noodzakelijk. 

Het volledige personeel moet gesuperviseerd worden tot het de taken op passende 

wijze kan uitvoeren. Continue opvolging, bijsturing, het geven van instructies en 

extra motivatie door de verantwoordelijke op de werkvloer is een absolute 

noodzaak. 

 

De afdelingshoofden en verantwoordelijken zijn zelf goed geschoold. Zij moeten de 

noodzakelijke kennis inzake voedingsmiddelenhygiëne bezitten en op de hoogte zijn 

van de mogelijke fysische en chemische oorzaken van verontreiniging om mogelijke 

risico’s te kunnen beoordelen en ev. tekortkomingen te verhelpen. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat voldoende (min. 1x/jaar) 

opleiding en training van personeelsleden voorzien wordt m.b.t. taken die zij dienen 

uit te voeren. Een gebrekkige opleiding is een gevaar voor de veiligheid van 

voedingsmiddelen en de geschiktheid voor consumptie. 

 

Opleidingsprogramma’s moeten routinematig herzien worden en indien nodig 

bijgewerkt. Het trainingsniveau en de inhoud van de opleiding houdt rekening met 

de functie van het personeelslid (technisch, productiecontrole, reiniging, 

verpakking). Alle personeelsleden, ook stagiair(e)s, interims en weekendhulpen 

moeten zich continu bewust zijn van alle nodige voorschriften en procedures die 
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men dient na te leven teneinde de veiligheid en de geschiktheid van de 

eindproducten te waarborgen. 

 

Bij aanwerving van nieuwe personeelsleden en interim-krachten moet de 

basiskennis van de hygiëneprincipes en de inhoud van hun taak doorgegeven 

worden.  

 

Tijdens de training en opleiding moet onder andere aandacht geschonken worden 

aan: 

- het bijbrengen van de algemene principes inzake voedselhygiëne; 

- het gebruik van de EHBO-kit; 

- de aard en gevoeligheid van de grondstoffen voor besmetting; 

- het belang van hygiëne en de kans op contaminatie doorheen het proces; 

- het belang van de grondstofspecificaties met het oog op de voedselveiligheid; 

- het belang van de hygiënische opslag en opslagcondities van grondstoffen en 

eindproducten; 

- het belang van gebruik van drinkbaar water; 

- de noodzaak van een goede reiniging en onderhoud van machines; 

- de noodzaak van een goede, juiste etikettering;  

- de noodzaak van een goede, juiste registratie van gegevens van ontvangst, 

productie, opslag en distributie, met het oog op een accurate 

traceerbaarheid; 

- productieprocesveranderingen die mogelijke, nieuwe verontreinigingsrisico’s 

zouden inhouden; 

- het belang van traceerbaarheid; 

- het belang van de hygiëne bij de voortbrengingsprocessen en 

handelingsprocessen van de bijproducten, het bewust zijn van de plaats in 

de voedselketen; 

- het belang van een goede persoonlijke hygiëne; 

- ongedierte controle en gebruik van pesticiden; 

- het gebruik van ontsmettingsmiddelen. 

 

Een gebrek aan middelen of een overdreven werkdruk kunnen de prestaties van 

goed opgeleide personen doen afnemen. 

 

Het is verplicht om de personeelsgegevens met betrekking tot taken, 

verantwoordelijkheden en opleiding te registreren onder elektronisch of geschreven 

formaat. 
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2. HYGIËNE TIJDENS HET PRODUCTIEPROCES 

 

Binnen de brood en banketbakkerij dienen de juiste hygiënemaatregelen te worden 

genomen om de voedselveiligheid te garanderen. Vooreerst worden drie bijzondere 

aandachtspunten besproken, met name: 

- het belang van de producttemperatuur bij ontvangst en opslag  

- de omgang met eieren en eiproducten 

- het belang van het voorkomen van kruiscontaminatie  

  

2.1. Het belang van de producttemperatuur 

 

Wetgeving 

- Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen van te 

koelen voedingsmiddelen 

- Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten 

- Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling 

van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid 

in sommige inrichtingen in de voedselketen 

- Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 

- Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

- Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.04.2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong  

- Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

- Verordening (EG) Nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende 

de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke 

voeding bestemde diepvriesproducten 

 

 

In het ganse bakkerijproces speelt de temperatuur een belangrijke rol. Wegens het 

verband tussen houdbaarheid, voedselveiligheid en (bewaar)temperatuur, is het van 

groot belang dat deze temperatuur onder controle gehouden wordt. 

In een geschikte omgeving kunnen bacteriën snel groeien. Vocht, warmte en 

voedingsmiddelen vormen een dankbare omgeving voor deze micro-organismen. In 

de bakkerij zijn deze drie factoren aanwezig. 

 

De houdbaarheid en de voedselveiligheid van voedingsmiddelen worden bepaald 

door de aanwezigheid van micro-organismen. De temperatuur speelt een 

doorslaggevende rol in de vermenigvuldiging van micro-organismen. Elk micro-

organisme heeft namelijk een optimale temperatuur waarbij de groei en 

vermenigvuldiging maximaal verlopen. 

 

http://www.afsca.be/sp/leg-hygiene/pdf/2004-06-25_H2_nl.pdf
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De vermenigvuldiging van bacteriën, waarmee rekening dient gehouden te worden 

in de brood- en banketbakkerij, gebeurt tussen 0° C en + 60° C. 

 

Bij een temperatuur van boven de 65° C en na een bepaalde tijd, sterven de meeste 

micro-organismen af, maar een aantal kunnen overleven in de vorm van sporen, die 

resistent zijn aan thermische behandeling. 

 

Meel of bloem dient droog bewaard te worden, dit houdt tevens in: een afzonderlijke 

opslagplaats niet in de nabijheid van een warmtebron (bvb. bakoven) en beschermd 

tegen vocht. Beperk de hoeveelheid bloem in de werkruimten tot die hoeveelheid 

noodzakelijk voor de dagelijkse activiteit. 

 

Diepvriezen zorgt er voor dat de bacteriën niet meer actief zijn, dit wil niet zeggen 

dat ze vernietigd zijn. Wanneer het product ontdooid wordt, kunnen de bacteriën 

zich opnieuw vermenigvuldigen. 

 

Het temperatuurinterval van 7 tot 60°C is bijzonder gevaarlijk en moet zoveel 

mogelijk vermeden worden. Het is bijgevolg aan te raden om de periode waarin 

producten binnen deze marges verkeren zo kort mogelijk te houden. 

 

2.1.1. Opslag/bewaartemperatuur van producten 

 

Elk product heeft zijn eigen bacteriële flora met een optimale groeitemperatuur, 

vandaar dat niet alle producten bij eenzelfde temperatuur kunnen bewaard worden. 

 

Het is raadzaam om hierbij een zeker marge te voorzien (dus enkele graden lager 

dan de opgegeven waarden), zodat er rekening wordt gehouden met externe factoren 

die van invloed kunnen zijn op de temperatuur, zoals weersomstandigheden, 

opslagperiode, enz.  

 

Indien de kerntemperatuur voorgeschreven door de fabrikant en vermeld op het 

etiket, lager is dan de wettelijke norm, dient het product getransporteerd en 

opgeslagen te worden bij de temperatuur zoals aangegeven door de fabrikant.  

 

Indien de kerntemperatuur voorgeschreven door de fabrikant en vermeld op het 

etiket, hoger is dan de wettelijke temperatuur, is enkel de wettelijke temperatuur 

van toepassing. 

OPMERKING: 

 

Een bedrijf kan van onderstaande maximale bewaarduur (bvb. bewaarduur 
halffabricaten) afwijken mits uitvoerige validatie en indien de aangebrachte 
veranderingen aan onderstaande richtlijnen geen gevaar voor de voedselveiligheid 

inhouden.  
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TABEL 1 - KERNTEMPERATUUR EN MAXIMALE BEWAARDUUR VAN PRODUCTEN 

 
Type product Kerntemperatuur Maximale bewaarduur 

Meel (bloem) droog en afgeschermd 

bewaren bij 

kamertemperatuur 

(max. 25°c) 

6 maand 

bewaring van  voorgebakken 

bladerdeeg (feuilletage), 

croutebodems, ….. 

droog en afgeschermd 

bewaren bij 

kamertemperatuur 

(max. 25°c) 

10 dagen 

Gepasteuriseerde melk, 

gepasteuriseerde room en 

gepasteuriseerde karnemelk met 

uitzondering van de producten die 

een U.H.T.-behandeling hebben 

ondergaan 

Max. 7 °C 2 tot 4 dagen  

Rauwe melk, verse room en verse 

karnemelk 

Max. 6°C 2 à 3 dagen 

Kaas of kaasproducten  Max. 7 °C 4 dagen 

Boter  Max 7°C 3 tot 6 weken 

Margarine Aanbevolen koel te 

bewaren 

Zie THT 

Yoghurt en gefermenteerde melk die 

niet aseptisch verpakt is. 

Max. 7 °C Zie THT 

Vloeibare gepasteuriseerde en 

eiproducten in intacte verpakking 

 

Max. 4 °C Tot vermelde  THT 

Eiproducten in aangebroken 

verpakkingen en gebroken eieren, 

gescheiden van de schaal 

Max . 4°C 48 uur 

Niet verhitte halffabricaten op basis 

van vloeibare eiproducten bvb. : 

chocomousse, doreermiddel,  

 

Max 4°C 48 uur 

Intacte eieren in schaal Bewaring bij lage 

temperaturen (frigo) 

aanbevolen 

Tot vermelde THT  

Half fabricaten op basis van room of 

roomvervangende producten zoals 

bvb. banketbakkersroom 

           

Max temp 7°c 72 uur 

Patisserieproducten die room 

bevatten of roomvervangende stoffen 

of bereide room (eclairs, tompoes, 

mille feuille, Berlijnse bollen)  

Max. 7 °C 48 uur  

Halffabricaten waaronder: 
- rijstpap (= op basis van melk, rijst 
en suiker) 

Max temp 7°C 10 dagen 
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Type product Kerntemperatuur Maximale bewaarduur 

 - roomboter 
- opgebonden blikfruit, ingedikte 
vruchten voor vullingen,… 
- voorbereide gebakafwerking : bvb. 
praliné, “knubbelkes”, ganache,…  
- bepaalde beslagen : bvb. 
cakebeslag, frangipane, …. 

 

- vetdegen : croutedeeg, 
speculaasdeeg, koekjesdeeg, ….  
 

Max . 7°C 20 dagen  

de bewaring van een 
zuurdesemcultuur 

Max. 11 °C 20 dagen 

Producten van het 4de gamma: 

plantaardige producten verpakt in 

huishoudelijke eenheden of groter, 

al dan niet onder beschermende 

atmosfeer, rauw, vers, klaar voor 

gebruik, die reeds geschild of 

gesneden zijn of een andere 

handeling hebben ondergaan 

waarbij de integriteit van het 

product gewijzigd is 

Max. 7 °C 48 uur 

Verse fruitsalade: fruit verpakt in 

huishoudelijke eenheden of groter, 

al dan niet onder beschermende 

atmosfeer, rauw, vers, klaar voor 

gebruik, die reeds geschild of 

gesneden zijn of een andere 

handeling hebben ondergaan 

waarbij de integriteit van het 

product gewijzigd is 

Max. 7 °C 48 uur 

Gehakt vlees en vleesbereidingen 

(filet américain)  onder gekoelde 

vorm 

Max. 2 °C 

Detailhandel: max. 

4°C 

2 dagen 

Vleesproducten (bvb. kookham) met 

uitzondering van vleesconserven in 

hermetisch  gesloten recipiënten  

Max. 7 °C 4 dagen 

Salade van, aardappelen en andere 

groenten, tomaten, vis, weekdieren 

en schaaldieren 

Max. 7 °C 4 dagen  

Salades bereid op basis van pasta, 

rijst of griesmeel 

Max. 7 °C 4 dagen 

Producten met de vermelding dat ze 

koel bewaard moeten worden, 

behalve als bij de vermelding ook 

een temperatuur hoger dan 10°C 

aangegeven wordt 

Max. 7 °C Zie THT 

Alle diepvriesproducten (incluis 

vlees en vleesbereidingen) 

Min. – 18 °C zie THT 
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Type product Kerntemperatuur Maximale bewaarduur 

aangekocht als diepvriesproduct 

 

Diepgevroren halffabricaten (zoals 

bavarois, …) 

Min. -18°C 3 maanden 

Indien de houdbaarheid 

van diepgevroren 

halffabricaat producten 

langer is dan deze 3 

maanden, dan moet dit 

kunnen aangetoond 

worden via shelf-life-

testen op o.a. 

microbiologisch en 

organoleptisch vlak 

Diepgevroren eindproducten 

 - Bake-off en broodproducten 

 - Viennoisserie en patisserie 

 

Min. -18°C 

Min. -18°C 

 

1 jaar 

6 jaar maanden 

Tenzij anders vermeld op de 

verpakking 

Ambachtelijk roomijs Min -18°C 2 maanden 

 

Alle types producten en bereidingen 

die warm bewaard worden 

Min. 55 60 °C Zolang technologisch nodig 

binnen één werkdag 

Viennoiserie met meegebakken 

banketbakkersroom 

Kamertemperatuur Max. 12u 

…   

 

Een schommeling van deze temperaturen is toegelaten mits de temperatuur 

met niet meer dan 3°C (meetonzekerheid inbegrepen) overschreden wordt in 

de minst gunstig gelegen punten van de gekoelde ruimten, gedurende een 

korte periode. 

 

 Wanneer de kerntemperatuur van de producten hoger is dan de kritische 

grenswaarde vermeld in Tabel 1 dan dient de bakker de nodige 

maatregelen te nemen zoals vermeld in punt 2.4.3 Ontvangst en opslag 

en Tabel 2.  
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2.1.2. Afkoelen en opwarmen – diepvriezen en ontdooien 

 

Voor elke verwarmings- of afkoelingsstap moet een temperatuurscontrole uitgevoerd 

en geregistreerd worden. Om steeds aan deze temperatuursvoorwaarden te kunnen 

voldoen, moeten er een aantal regels in acht genomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkoelen 

Gebakken of klaargemaakte producten die koel moeten bewaard worden, moeten in 

minder dan 2u afgekoeld worden tot een kerntemperatuur < 7°C.  

 

Een aantal maatregelen om de afkoeltijd zoveel mogelijk te beperken: 

 verdeel grote hoeveelheden over verschillende kleine porties 

 gebruik brede en niet te diepe recipiënten geschikt voor voeding 

 voorzie een afkoeltemperatuur van minder dan + 7° C 

 zorg voor voldoende luchtcirculatie in de koelruimte 

 

Opwarmen 

Bij het opwarmen van een product of bereiding moet de temperatuur in minder dan 

één uur tot + 75° C gebracht worden. De temperatuur van min. 75° C. moet ook in 

de kern van de bereiding bereikt zijn en voldoende lang aanhouden (bvb. 30 

minuten of minder bij een hogere temperatuur bvb. 30 seconden bij 85°C). 

 

Indien producten warm verkocht worden, moeten deze producten voortdurend een 

temperatuur van min. 60°C hebben.  

 

Diepvriezen 

Bij het diepvriezen van de producten moet de temperatuur in maximaal 72 uur 

verminderd worden tot – 18° C ( dus aangepaste diepvries ). 

Om deze tijd zoveel mogelijk te beperken, is het aangeraden zo klein mogelijke 

porties in te vriezen, bij een geschikte temperatuur en een goede luchtcirculatie. 

Producten die ingevroren worden dienen duidelijk geëtiketteerd te worden met 

vermelding van invriesdatum, of er dient via het systeem van traceerbaarheid 

eenduidig aan te tonen zijn wanneer de producten werden ingevroren.  

 

 

 

OPMERKING: 

 
Elk bedrijf kan van onderstaande temperatuur-bewaarduur combinaties 
(betreffende afkoelen, opwarmen en diepvriezen) afwijken mits uitvoerige validatie 
en indien de aangebrachte veranderingen aan onderstaande richtlijnen geen 

gevaar voor de voedselveiligheid inhouden.  
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Ontdooien 

Bij het ontdooien van producten die gekoeld bewaard moeten worden (bvb. 

ingevroren heelei) moet de temperatuur onder de + 7° C gehouden worden. Het 

ontdooien van producten gebeurt dan ook steeds in de koelkast of koeltoog. 

De af te bakken producten (degen,..)  kan men laten ontdooien bij een temperatuur 

die achteraf de toepasselijke verwerking toelaat (bvb kneden en vormen).  

 

In dringende omstandigheden kunnen de producten ontdooid worden in de 

microgolfoven, volgens de gebruiksaanwijzing van de microgolfoven. Dit geldt enkel 

voor producten die nog verwerkt en/of opgewarmd dienen te worden. 

 

De ontdooide producten dienen binnen de 48u bereid/geconsumeerd te worden, 

tenzij anders vermeld op de verpakking/specificatie.  

 

Ontdooide producten mogen nooit opnieuw ingevroren worden, tenzij na een intense 

verhitting. 

 

Ontdooide producten (bvb. sandwiches, kleinbrood) die achteraf niet meer gebakken 

werden, mogen niet verkocht worden zonder dat de consument hiervan op de 

hoogte gebracht is! Voor voorverpakte levensmiddelen houdt dit in dat op de 

verpakking de vermelding ‘ontdooid’ aangebracht moet worden. Deze eis is echter 

niet van toepassing op:  

a) ingrediënten aanwezig in het eindproduct;  

b) levensmiddelen waarvoor invriezing een technologisch noodzakelijke stap 

is in het productieproces;  

c) levensmiddelen waarvoor ontdooiing geen negatieve invloed heeft op de 

veiligheid of kwaliteit van het levensmiddel (vb. boter). 

 

2.2. Gebruik van eieren en eiproducten in de bakkerij 

 

In de brood en banketbakkerij kan gebruik gemaakt worden van gepasteuriseerde 

eiproducten (heelei, eiwit en eigeel) of verse eieren. 

In het kader van voedselveiligheid is in de mate van het mogelijke, de keuze voor 

gepasteuriseerde eiproducten aanbevolen, omwille van het beheersen van het risico 

op bacteriële contaminatie door bvb. Salmonella. Deze dienen bewaard te worden 

bij max. 4°C.  
Verse eieren in schaal dienen koel bewaard te worden, bij voorkeur in de koelkast. 

De houders met eieren in de schaal mogen niet rechtstreeks op de vloer worden 

geplaatst, maar bvb wel op een rek of  palet. 

 

Het breken van rauwe eieren dient gescheiden te gebeuren in tijd of ruimte van de 

overige productie.   

Voor een uitgebreide toelichting i.v.m. het ontvangst, opslag en gebruik van eieren 

en eiproducten wordt verwezen naar Bijlage 1 van deze gids. 
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2.3. Kruisbesmetting 

 

Onder kruisbesmetting verstaat men dat de levensmiddelen worden gecontamineerd 

door rechtstreeks contact met andere, nog niet verwerkte,  levensmiddelen of met 

niet in het eindproduct aanwezige ingrediënten, of afval,  of onrechtstreeks via de 

handen, materieel of machines. 

 

Kruisbesmetting krijgt bijzondere aandacht in de bakkerij wanneer bvb.: 

- bepaalde producten aangemaakt of verhandeld worden die specifieke 

ingrediënten bevatten die op de lijst der allergenen staan; 

- bepaalde producten aangemaakt of verhandeld worden die specifieke 

ingrediënten bevatten die GGO’s  (genetisch gemodificeerde producten zoals 

bvb. GG-sojabloem of -sojaolie) bevatten;  

- rauwe producten met verwerkte producten in dezelfde ruimte aanwezig zijn, 

zoals vers, niet bewerkt  fruit met afgebakken taartvormen of 

slagroomvulling; 

- gebruik gemaakt wordt van eieren in schaal. 

 

Kruisbesmetting dient beheerst te worden. Meer informatie met betrekking tot de 

gespecificeerde risico’s verbonden aan allergenen, het “samenwonen” van 

gebakken en rauwe producten,… is terug te vinden in Deel IV-B, Deel IV-C en 

Bijlage 2.   

 
Kruisbesmetting m.b.t. allergenen kan bvb. optreden bij: 

- het overgaan van de productie (mengen, kneden,..) van een melkbrood of 

sesambroodje (zie Deel IV-B – Gevaren bij bakkerijproducten) naar een 

“gewoon” wit brood  

- het samen verhandelen van broodjes al dan niet versierd met sesamzaad  

 

Voorkom kruisbesmetting door : 

- ingrediënten gescheiden van elkaar te bewaren; 

- preventieve maatregelen voor opslag (afdekken van producten in de frigo, 

gescheiden opslag rauwe en verwerkte producten, speciale aandacht voor 

allergeen houdende ingrediënten); 

- de scheiding, in tijd en/of ruimte, van de risicoactiviteiten zoals bvb. het 

verwerken van vers fruit en verse eieren in schaal; 

- productievolgorde, bvb. allergeenvrije producten voor allergeenhoudende; 

- een goede reiniging van het werkmateriaal bij opeenvolgende aanmaak van 

producten die een risico inhouden op kruisbesmetting, bvb. door 

aanwezigheid van notenresten in de deegkuip; 

- regelmatig handen te reinigen en te ontsmetten; 

- bij bewaring van halffabrikaten deze af te dekken;  

- afvalstroom en productstroom gescheiden te houden in plaats of in tijd. 
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2.4. Ontvangst en opslag van grondstoffen 

 

2.4.1. Ontvangst en ontvangstcontrole 

  

Bij de ontvangst van grondstoffen en (half)fabrikaten is het van groot belang dat er 

een controle uitgeoefend wordt.  

De verantwoordelijke van de inrichting moet erop toezien dat alleen grondstoffen en 

producten van voldoende hygiënische kwaliteit (biologisch – chemisch - fysisch) 

worden gebruikt. Men zal hiervoor beroep doen op betrouwbare leveranciers en alle 

twijfelgevallen ter zake vermijden. 

 

Een ontvangstcontrole wordt bij elke levering uitgevoerd en bestaat o.a. uit volgende 

controles (zie Figuur 4): 

- controle van de temperatuur van gekoelde en diepgevroren producten 

(zie Tabel 1): bij de toelevering mag de koude keten niet worden 

onderbroken en moeten de producten onmiddellijk worden opgeslagen onder 

de juiste omstandigheden; 

- stemmen de geleverde grondstoffen overeen met deze die werden besteld en 

met de specificatiefiches zowel naar aard, hoeveelheid, herkomst, 

samenstelling, … ; 

- controle van de verpakking: ongeschonden (gebroken, geblutst) en niet 

vervuild; 

- controle van de uiterste verbruiksdatum: deze moet aanwezig zijn en 

ongewijzigd, niet doorstreept, niet overplakt, niet vervallen of bijna vervallen; 

- de hygiëne van de gebruikte transportmiddelen (netheid); 

- de persoonlijke hygiëne van de leverancier of transporteur; 

- controle van de leveringsbon: gegevens leveranciers, gegevens bedrijf, datum 

van levering, … . 

Gezien voor de traceerbaarheid het gebruik van deze grondstoffen in een verdere 

productie dient opgevolgd te worden, is de chronologische controle op 

binnenkomende leveringen uiterst belangrijk. De resultaten van deze controle 

dienen geregistreerd te worden.   

 

 

 Bijzondere aandacht bij een ontvangstcontrole gaat uit naar:  

- verse eieren: properheid, gebroken of gebarsten schaal, 

houdbaarheidsdatum, … 

- gepasteuriseerde eieren: visueel, afwijkingen op de kleur, 

houdbaarheidsdatum, 

- vers fruit: versheid, geur, zichtbare schimmel, geblutst, … 

- rauwe melk: geur, kleur, overeenkomst met de landbouwer, … . 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL III  - 35/51 

 

Vermeldingen van de volgende gegevens op de binnenkomende leveringsbons (ev. door middel van een 

stempel aan te brengen op de leveringsbons): 

  Ontvangstcontrole goederen          datum : …/…./…. 

  Gewicht   OK  NOK 

  THT               OK  NOK 

  Verpakking   OK  NOK 

  Documenten   OK  NOK 

  Temperatuur   …. °C             OK  NOK 

  Gevolg: ontvangen / niet ontvangen / ontvangen onder voorbehoud 

FIGUUR 4: VOORBEELD VAN EEN ONTVANGSTCONTROLE 

 

2.4.2. Opslag van grondstoffen 

 

De ontvangen goederen worden onmiddellijk opgeslagen in hun specifieke 

omstandigheden (magazijn, frigo of diepvries), zodat bederf en besmetting worden 

vermeden. Om aan deze omstandigheden te kunnen blijven voldoen, dienen er 

regelmatig temperatuurcontroles uitgevoerd te worden, om na te gaan of de 

temperatuur van de koel- en diepvriesruimten niet wordt overschreden. Dit zou 

negatieve gevolgen hebben voor de houdbaarheid en veiligheid van het product.  

De opslag van voedingsmiddelen moet op zodanige wijze gebeuren dat 

kruisbesmetting en bederf voorkomen wordt. 

 

Om de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten te kunnen waarborgen, 

moeten de producten met de kortste houdbaarheid eerst worden verbruikt. Er dient 

namelijk een doeltreffend FEFO – systeem te worden gehanteerd.  

FEFO = First Expired First Out: de producten met de kortste houdbaarheidsdatum 

dienen het eerst te worden verbruikt. 

De houdbaarheidstermijnen moeten regelmatig worden geverifieerd. 

 

 De afzonderlijke opslag van : 

- de verpakte producten en de aangebroken producten; 

- de grondstoffen en de afgewerkte en half-afgewerkte producten; 

- fruit en niet afgedekte zuivelbereidingen; 

- gist in gesloten verpakking; 

- de producten die vlees, vis, salades en kaas bevatten; 

is verplicht. Indien afzonderlijke opslag niet mogelijk is moet aangetoond worden 

dat er voldoende maatregelen worden genomen (manier van opslaan, afdekking,..) 

om het risico van besmetting te voorkomen. De stapelwijze is belangrijk bij het 

voorkomen van kruisbesmettingen. (De meest kritische producten, zoals afgewerkte 

en halfafgewerkte bereidingen worden bovenaan  geplaatst, de vuile producten, 

zoals fruit en niet gereinigde groenten, … worden beneden geplaatst). Bereide 

producten dienen afgedekt  en duidelijk afgescheiden in de koelruimte. 
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2.4.2.1. Droge bewaring 

 

Grondstoffen die bewaard worden bij omgevingstemperatuur, moeten gestockeerd 

worden in beschermde lokalen, goed verlucht, beschut tegen vochtigheid en tegen 

beschadiging door insecten of door knaagdieren. Eens de verpakking geopend 

moeten de grondstoffen beschut worden tegen het licht. 

Te grote temperatuurschommelingen moeten vermeden worden in de 

opslagruimten. Ook de relatieve vochtigheidsgraad zou zo constant mogelijk moeten 

worden gehouden, bvb. een constante vochtigheidsgraad van 60 %. 

  

Om onderhoud en ongediertebestrijding mogelijk te maken worden de grondstoffen 

opgeslagen op voldoende afstand van vloer en wanden bv. op rekken, schappen of 

paletten.  

 

Verpakkingsmateriaal en andere niet-gevaarlijke non-food producten, worden 

opgeslagen in het magazijn op een duidelijk geïdentificeerde plaats, zodanig dat ze 

geen contaminatie van voedingsmiddelen kunnen veroorzaken. 

 

Giftige producten, zoals reinigingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen moeten op 

passende wijze worden geëtiketteerd en in een afzonderlijke, af te sluiten en veilige 

kast of lokaal worden bewaard. 

 

2.4.2.2. Gekoelde en diepgevroren opslag 

 

Elke koel- en diepvriesruimte bevat een thermometer, waarop de temperatuur 

gemakkelijk kan worden afgelezen. Wanneer de koel- of diepvriesruimte > 10 m3, is 

een automatische continue temperatuursregistratie verplicht.  

 

De kerntemperatuur van de producten dient te beantwoorden aan de kritische 

waarden zoals gegeven in 2.1.1. Opslag/bewaartemperatuur van producten.  

Diepgevroren levensmiddelen moeten bewaard worden bij een temperatuur 

van minstens –18°C.  
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 In de koel- en diepvriesruimte horen alleen afgekoelde producten. Te warme 

bereidingen kunnen de temperatuur van de koelruimte te hoog doen oplopen. 

 (Half)afgewerkte producten moeten afgedekt worden zodat kruisbesmetting, 

uitdroging, smaak-  en geurovername van andere producten vermeden 

worden. Elk halffabricaat in de opslagruimte dient minimaal een etiket met 

productiedatum te dragen. 

 Geopende producten worden opnieuw afgesloten, indien nodig herverpakt. Het 

is wenselijk om de datum van opening op het product te vermelden. 

 In te vriezen producten moeten goed verpakt zijn. 

 Zorg ervoor dat de deur van de koel- en diepvrieskamer steeds gesloten is en 

slechts de strikt noodzakelijke tijd wordt geopend, dit om 

temperatuursschommelingen in deze ruimten te vermijden. 

 Slechts de strikt noodzakelijke hoeveelheid voor de onmiddellijke behoefte of 

omwille van technische redenen (bvb. verwerkbaarheid van vaste vetstoffen), 

uit de koelkamer nemen om te vermijden dat producten onnodig in 

omgevingstemperatuur zouden blijven liggen. 

 De producten moeten zo opgeslagen zijn dat een voldoende luchtcirculatie 

mogelijk is. De koel- en diepvrieskamer niet overladen. Voldoende ruimte laten 

tussen de producten en de wanden. Vermijd hindernissen pal in de 

koudestroom van het koude producerend element. 

 Bij voorkeur worden kartonnen omverpakking verwijderd. Kartonnen 

verpakking stimuleert de ontwikkeling van schimmels. De deelverpakkingen 

kunnen bvb. in kunststof bakken/dozen opgeslagen worden. Deze recipiënten 

dienen gereinigd te worden bij verandering van product. De aanwezige 

etiketten van de originele verpakking dienen bewaard te worden zodat geen 

informatie verloren gaat.   

 Gist moet koel en gescheiden van alle andere opgeslagen goederen bewaard 

worden. Open verpakkingen zijn een reëel besmettingsgevaar. De bewaring van 

gist vormt een uitzondering op de algemene regel inzake verpakking daar gist 

moet bewaard worden in een kartonnen, goed sluitbaar recipiënt  in de 

koelkast. 

 De koelinstallatie maakt integraal deel uit van de productieruimte en moet dan 

ook even streng onderhouden worden. IJsvorming dient vermeden te worden. 

 Diepvriesmeubelen en –lokalen moeten minstens jaarlijks  ontdooid en 

onderhouden worden. Bij automatische ontdooiing is het aan te raden het 

goed functioneren van het systeem regelmatig te controleren. IJsvorming moet 

vermeden worden. 

 De thermometers moeten op regelmatige tijdstippen geijkt worden.  
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2.4.3. Temperatuurscontrole en registratie  

 

 De temperatuur van inkomende gekoelde producten dient bij elke inname 

gecontroleerd te worden 

 Dagelijks dient de temperatuur van de koelruimtes gecontroleerd en 

geregistreerd te worden.  

 Indien deze temperaturen overschreden worden, dienen er acties ondernomen 

te worden (zie Tabel 2). Deze acties moeten geregistreerd worden. 

 

TABEL 2 - VOORBEELDEN VAN ACTIES BIJ TEMPERATUURSOVERSCHRIJDING BIJ ONTVANGST EN 

OPSLAG 

 

Waargenomen afwijking  m.b.t 

ontvangst en opslagtemperatuur 

Te nemen actie 

Aangeleverde producten hebben een 

kerntemperatuur hoger dan de wettelijk 

verplichte temperatuur (zie Tabel 1) 

Producten terug naar leverancier 

Klacht indienen bij de leverancier 

Koeling heeft een temperatuur van > +10°C  

 

 

 

 

 

 

 

Diepvries heeft een temperatuur van  > -15 

°C  

  

 

alle producten uit de koeling dienen weggenomen en 

vernietigd te worden 

  

OPGELET ! gehakt en niet verhitte eiproducten geen 

tolerantie ! als koeling > 4°C  alle gehakt en niet 

verhitte eiproducten uit koeling wegnemen en 

verwijderen 

 

 controleer de kerntemperatuur van de producten 

Indien temperatuur producten > -15°C : producten 

moeten vernietigd worden, tenzij ze onmiddellijk kunnen 

verwerkt worden : dan kunnen ze tijdelijk in een 

koelruimte (< 7°C) bewaard worden maar moeten binnen 

de 48u verwerkt worden 

bij afwijkingen van temperatuur dient men de oorzaak na te gaan en moet dit 

hersteld worden: herstelling van diepvriezer, aankoop van een nieuwe 

diepvriezer, … 
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VERSOEPELING INZAKE ONTVANGSTCONTROLE, TEMPERATUURSREGISTRATIE EN 

REGISTRATIE VAN AFWIJKINGEN1 
 

DE TEMPERATUREN VAN DE ONTVANGEN GRONDSTOFFEN DIENEN STEEDS GECONTROLEERD 

TE WORDEN. 
 
DE TEMPERATUREN VAN DE OPSLAGRUIMTEN MOETEN DAGELIJKS GECONTROLEERD WORDEN 

OPDAT EEN EVENTUELE STORING SNEL ZOU ONTDEKT WORDEN ZODAT DE SCHADE 

ONMIDDELLIJK KAN BEPERKT WORDEN.  
DEZE CONTROLE GEBEURT VISUEEL DOOR AFLEZEN VAN DE AANWEZIGE THERMOMETERS EN 

MOET NIET GEREGISTREERD WORDEN.   
INDIEN EEN TEMPERATUURSOVERSCHRIJDING (= NON CONFORMITEIT) WORDT VASTGESTELD, 
DIENT DEZE VASTSTELLING SCHRIFTELIJK GENOTEERD TE WORDEN.   

TEVENS DIENT MEN DAN SCHRIFTELIJK DE UITGEVOERDE CORRECTIEVE ACTIES EN 

CORRIGERENDE MAATREGELEN TE NOTEREN (ZIE TABEL 2). 
HET BIJHOUDEN EEN BEWIJZEN VAN TEMPERATUURSOVERSCHRIJDINGEN IS DAN OOK DE 

BASIS VAN VERTROUWEN VAN HET SYSTEEM. 
 

DE ONDERNEMINGEN DIE VOOR VERSOEPELING IN AANMERKING KOMEN DIENEN VOOR ALLE 

ACTIVITEITEN VAN ONTVANGST TOT DISTRIBUTIE  ENKEL DE NON-CONFORMITEITEN OF 

AFWIJKINGEN  TE REGISTREREN. 

 

 

2.5. Productie 

 

 Respecteer de houdbaarheidsdatum!  

Let op de uiterste verbruiksdatum voor verwerking van gekoelde producten tot 

producten die nadien gekoeld worden verkocht. 

Bvb. bij verwerking van slagroom blijft de uiterste verbruiksdatum verder lopen in 

het afgewerkte product. 

 

 Controleer visueel op vreemde bestanddelen! 

Bvb. tijdens het afwegen van de grondstoffen, controle van recipiënten voor gebruik 

(kuipen, kommen, …), … 

 

 Respecteer de koude keten! 

* Haal niet meer producten uit de koelruimte dan nodig, een te lange onderbreking 

van de koude keten verhoogt het risico op bacteriële groei. 

* Bij verwerking van gekoelde grondstoffen tot een niet-verhit eindproduct (bvb. 

verwerking van slagroom tot bavarois), moet men trachten de koude keten zo min 

mogelijk te onderbreken. Bvb. door gebruik te maken van een gekoelde werkruimte, 

een gekoelde werktafel, zo snel mogelijk de producten terug gekoeld zetten, lage 

omgevingstemperatuur, werkzaamheden zo snel mogelijk na elkaar uitvoeren, …. 

* Bewaar geen deegresten op omgevingstemperatuur (wel in de koeling). 

 

                                          
1 Criteria voor versoepelingen inzake autocontrole: zie Deel IV-A 1.2. 
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 Gebruik van verse eieren (zie ook Bijlage 1) 

* Het is verboden eieren met gebarsten of gebroken schaal te gebruiken. 

* Het breken van de eieren moet, ongeacht de gebruikte methode, zo geschieden dat 

verontreiniging van de ei-inhoud voorkomen wordt.  

* Zorg er voor dat er geen eierschaalstukjes in de ei-inhoud terecht komen. 

Eioppervlakken zijn meestal zwaar verontreinigd en deze verontreiniging is niet 

zichtbaar met het oog. 

* Was steeds de handen na het gebruik van eieren! Bvb. na het breken. 

* De ei-inhoud mag niet worden verkregen door centrifugering of persing van de 

eieren, noch door centrifugering van de lege schalen om het resterende eiwit eruit te 

halen. 

 

 Doreren (aanbrengen van volei voor het afbakken) van producten  

* Ververs dagelijks het product! 

* Reinig en ontsmet dagelijks de borstel en/of spuitmachine 

 

 Gebruik van banketbakkersroom 

Besteed extra aandacht aan banketbakkersroom die niet wordt verwarmd of 

banketbakkersroom na de opwarming. Deze zijn een basis voor een snelle groei van 

bacteriën, indien de koeling niet vlug genoeg of onvoldoende gebeurt. Verdeel de te 

koelen massa in verschillende porties! 

 

 Gebruik van gist 

Zorg ervoor dat er geen rechtstreeks contact is tussen bakkersgist en de 

banketbakkersroom, slagroom of de daarmee aangemaakte producten. 

 

 Gebruik van strooibloem 

Ververs regelmatig de strooibloem en reinig het recipiënt bij verversing.  

 

 Vermijd kruisbesmetting! 

* Hou (half)gebakken producten uit de buurt van grondstoffen. 

* Zorg voor propere werkvlakken, proper materiaal en een schone werkomgeving 

tijdens de afwerking. 

* Neem tijdens de afwerking een goede persoonlijke hygiëne in acht. 

* Zorg voor een vlugge afkoeling. 

* Vermijd tocht bij het afkoelen  

* Plaats te koelen producten na afwerking zo vlug mogelijk in de koeling. 

* Gebruik alleen gereinigde en gedesinfecteerde spuitzakken of gebruik 

wegwerpspuitzakken. 

* Probeer de handelingen met de gekoelde producten in een aparte ruimte uit te 

voeren of te scheiden in tijd. Bvb. geen slagroomgebakjes maken tijdens het bakken 

van  brood. 
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 (Af)bakken 

* Tijdens het bakken worden een groot aantal bacteriën afgedood, maar ev. 

ontwikkelde toxines en sporen worden niet vernietigd! Deze toxines en sporen 

worden gevormd door micro-organismen. 

* Zorg ervoor dat de producten goed uitgebakken/doorbakken zijn. Respecteer de 

baktijd en –temperatuur! 

* Zorg ook voor een goede hygiëne tijdens de behandelingen achteraf. 

 

 Onderhoud van materiaal 

* Reinig de bakvormen en de bakplaten na gebruik 

* Hou de netjes in de bollenkast schimmelvrij door bvb. speciale lampen te plaatsen 

of door de netjes of doeken regelmatig te wassen en/of te vervangen. 

* Hou de rijskast proper en schimmelvrij. 

* Onderhoud  koelkast en diepvries. 

* Onderhoud de messen van de broodsnijmachines (voorkomt verspreiding van 

leng). 

* Indien gebruik gemaakt wordt van deegdoeken of andere doeken, moeten deze na 

gebruik gereinigd en goed gedroogd worden vóór het wegbergen. 

 

 

2.6. Verpakking  

 

2.6.1. Algemeen 

 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd 

om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. 

Verordening (EG) nr 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen 

 

De verpakking is veelal het eindpunt van het productieproces. Het is belangrijk dat 

hier geen onzuiverheden meer aanwezig zijn noch dat nabesmetting optreedt. 

Machines in de verpakkingsafdeling moeten aan dezelfde controle-eisen en 

onderhoud onderworpen worden als in andere afdelingen.  

 

De nodige maatregelen dienen genomen te worden opdat de voedselveiligheid van de 

producten ook hier geborgd blijft. Dit kan bvb door: 

- een laatste  visuele controle door een ervaren personen  

- aanwezigheid van een metaaldetector op de inpaklijn die toelaat om producten te 

controleren op aanwezigheid van metaaldeeltjes. 
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Indien tijdens controles afwijkingen worden waargenomen, worden deze 

geregistreerd en dienen de nodige maatregelen te worden genomen om het probleem 

te verhelpen. 

 

2.6.2.  Verpakkingsmaterialen 

 

Het verpakkingsmateriaal moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het KB van 

11/05/1992 en Verordening (EG) nr. 1935/2004 betreffende materialen en 

voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. Zakken en 

andere recipiënten moeten uit materiaal vervaardigd zijn dat het geen 

besmettingsgevaar voor de producten oplevert en dat het bescherming biedt tegen 

ongedierte. Het verpakkingsmateriaal dient stofvrij en beschermd tegen elke vorm 

van contaminatie opgeslagen te worden.  

De  materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te 

komen moeten vergezeld  gaan van een verklaring van overeenstemming waaruit 

blijkt dat zij aan de voorschriften voldoen.  

 

Wanneer herbruikbare manden of recipiënten gebruikt worden, moeten deze 

nagekeken worden op vreemde bestanddelen, vooraleer er producten ingelegd 

worden. Deze recipiënten moeten tevens bij vervuiling en op regelmatige tijdstippen 

gereinigd worden 

 

2.7. Opslag van eindproducten  

 

De opslagruimte moet voldoende beschermd zijn tegen ongedierte. 

Een goede voorraadrotatie moet mogelijk zijn. Zo moeten de oudste (eerst 

geproduceerde) producten, eerst verhandeld worden (FIFO = first in first out). 

 

Er moet rekening gehouden worden met klimaatomstandigheden en opslagperiode 

van producten. 

De opslagmethode mag het product of de recipiënten niet beschadigen. De 

producten zijn bij voorkeur opgeslagen op paletten en van de muren verwijderd om 

regelmatige reiniging en een betere controle op ongedierte toe te staan.  

 

2.8. Transport 

 

2.8.1. Algemeen 

 

Wetgeving 

- Koninklijk besluit van 22december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 

- Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen van te 

koelen voedingsmiddelen 

- Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne 
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Bij het transport van brood- en banket wordt onderscheid gemaakt tussen het 

transport tussen bedrijven onderling en de huis aan huis belevering van de 

consument (broodronde).  

  

De laadruimte van vervoermiddelen, die worden gebruikt voor het vervoer van brood 

en banket moeten minstens aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 moet schoon en in goede staat van onderhoud worden gehouden om de 

voedingsmiddelen tegen elke contaminatie of bederf te beschermen.  

 

 moet zodanig ontworpen en vervaardigd zijn dat zij goed kunnen worden 

schoongemaakt en/of ontsmet.  

 

 mag niet voor het vervoer van andere goederen dan voedingsmiddelen worden 

gebruikt, indien zulks tot de besmetting van de voedingsmiddelen kan leiden. 

 

 moet voor het vervoer van non-food producten of verschillende 

voedingsmiddelen tegelijk, zodanig geconstrueerd zijn dat de producten 

afdoende van elkaar gescheiden zijn om elk risico van besmetting of bederf te 

vermijden. 

 

 moet voor het vervoer van non-food producten of verschillende 

voedingsmiddelen tegelijk,  tussen twee opeenvolgende vrachten afdoende 

worden schoongemaakt om elk risico van besmetting of bederf van de 

voedingsmiddelen te vermijden. 

 

 moet zodanig ontworpen en uitgerust zijn dat de bewaringstemperatuur van 

deze voedingsmiddelen tijdens het transport kan worden gehandhaafd en 

gecontroleerd. Korte temperatuursschommelingen van maximum 3° C worden 

getolereerd. 

 

 

Het transport van brood en drooggebak gebeurt bij omgevingstemperatuur. 

 

Het transport van producten op basis van banketbakkersroom en slagroom 

(nat gebak) gebeurt bij max. 7°C. 

 

Bij  transport van diepgevroren eindproducten moet de temperatuur onder 

de– 18° C gehandhaafd worden. 
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2.8.2.  Levering aan huis/collectieven 

 

De algemene voorwaarden die gesteld worden aan het transportmiddel blijven 

gelden.  

 

 De manden waarin afgewerkte producten vervoerd worden, moeten dagelijks 

nagekeken worden op vreemde bestanddelen en regelmatig gereinigd en 

schimmelvrij gehouden worden. 

 

 Een broodronde kan nooit slagroomproducten bevatten, zonder dat deze 

gekoeld worden getransporteerd. 

 

 Te koelen voedingsmiddelen mogen slechts met het oog op thuisbestelling 

worden vervoerd, mits de temperatuur in de gehele massa van de producten + 

7° C niet overschrijdt. 

Korte afwijkingen van deze temperatuur kunnen aanvaard worden op voorwaarde 

dat de kerntemperatuur van de producten niet meer dan 3°C afwijkt van de 

bewaartemperatuur.  

Deze afwijking is toegelaten voor  gekoelde levensmiddelen die de bakker aan huis 

levert bij een cliënteel waarvan de afnamehoeveelheid op voorhand (bij benadering) 

gekend is (bvb. pièce montée in ijs, taarten,...) op voorwaarde dat aan de volgende 

voorwaarden eveneens voldaan wordt: 

- De te koelen voedingsmiddelen moeten tot op het moment van belading in 

een gekoelde ruimte bewaard worden  

- Vanaf het moment van terugkeer van de transportwagen bij de producent 

moeten de nog aanwezige levensmiddelen terug in de koeling geplaatst 

worden.  

    

2.8.3. Transport naar vrieshuizen voor verdere invriezing van half 

diepgevroren producten 

 

Sommige producten, bestemd om als diepgevroren product verkocht te worden, zijn 

slechts gedeeltelijk ingevroren op het ogenblik dat ze verpakt en geëtiketteerd 

worden. Nadien worden deze ook tijdelijk gestockeerd in een diepvriescel. Deze 

worden via diepvriesvrachtwagens getransporteerd naar een extern vrieshuis, zodat 

het invriesproces verder gezet wordt tijdens dit transport. De koeling van het 

transport moet vóór vertrek opgezet worden zodat de producten in voldoende 

gekoelde lucht kunnen getransporteerd worden. De temperatuur moet bij vertrek, 

tijdens het transport en bij ontvangst in het extern vrieshuis geregistreerd 

worden.In het extern vrieshuis worden de producten verder ingevroren tot de 

wettelijke temperatuur van -18°C is behaald. Deze temperatuur dient bereikt te 

worden binnen de 72u (= totale tijdsduur in het productiebedrijf, tijdens het 

transport en in het extern vrieshuis).   
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Deze transportstap kan beschouwd worden als een tussenstap in het 

productieproces, waarbij via de HACCP analyse aangetoond moet worden dat er 

geen gevaren optreden naar voedselveiligheid en/of kwaliteit van de producten. De 

producten dienen tijdens deze transportstap beschouwd te worden als onafgewerkte 

producten die niet voor consumptie geschikt zijn, en waarvoor nog een bijkomende 

invriesstap voorzien wordt in het extern vrieshuis.  

Bij desbetreffende transporten dient men bovenstaande informatie op de bijhorende 

transportdocumenten te vermelden. Bovendien dient men de nodige garanties te 

hebben van het externe vrieshuis dat de betreffende producten pas het vrieshuis 

zullen verlaten aan een wettelijke temperatuur van -18°C. 

In sommige gevallen wordt gebruikt gemaakt van een gemeenschappelijk extern 

vrieshuis met de klant. Op het ogenblik van verkoop van dergelijke producten, 

worden de goederen fysiek niet verplaatst, gezien dit enkel een administratieve 

overboeking betreft. In dergelijk geval wordt de temperatuur niet gemeten op het 

moment van verkoop, maar op het moment dat de producten het extern vrieshuis 

verlaten. 

 

2.9. Verkoop via toonbank  

 

 De producten moeten op een zodanige wijze worden uitgestald in de toonbank, 

dat ze niet door de consumenten kunnen worden aangeraakt en/of 

gecontamineerd (niezen, ademen, contact met kledij, … ).  

 

 Het is aan te raden de producten niet met de blote hand vast te nemen, doch 

wel met  een tang. Dit om besmetting te voorkomen. Indien men geen gebruik 

maakt van een tang, dient men de hygiëneregels extra in acht te nemen. 

 

 Bedorven producten moeten onmiddellijk verwijderd en vernietigd worden. 

 

 

 De aanwezigheid van gezelschapsdieren in de verkoopslokalen is verboden, 

met uitzondering van blinde geleide honden (zie Deel III 1.2.2). 

 

 

Te koelen onverpakte producten 

 

 Plaats de producten die gekoeld moeten worden opgeslagen (bvb. 

patisserieproducten, producten met slagroom, belegde broodjes…) onmiddellijk 

in de winkeltoog, tot net onder de laadlijn.  
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 Het koelmeubel enkel laden met producten die voorafgaand (correct) gekoeld 

zijn geweest. 

 

 Vleeswaren en andere producten moeten gescheiden bewaard worden. 

 

 Indien de koeltoog niet uitgerust is met een afleesbare temperatuurregistratie, 

moet er een thermometer in de koeltoog gelegd worden. 

 

 De temperatuur van de koeltoog mag maximum + 7° C bedragen. Een afwijking 

is toegelaten mits de temperatuur de + 10° C niet overschrijdt en dit op de 

minst gunstig gelegen punten van de gekoelde ruimte. 

 

Bijzondere maatregelen - Viennoiserie op basis van gebakken banketbakkers-

room Bvb. achtkoeken (ook wel Noorse koeken), suisses, ronde koeken, 

chocotwister, enz. 

 

(Advies 46-2006 – Bewaring van viennoiserie met gebakken banketbakkersroom-

dossier Sci Com 2006/41) 

 

Dergelijke koeken bevatten verse banketbakkersroom als ingrediënt. De koeken zelf 

kunnen ook gekoeld of diepgevroren aangeleverd worden door een externe 

producent. De koeken worden altijd afgebakken alvorens ze worden verkocht. Dit 

afbakken houdt een pasteurisatieproces in, waarbij de meeste micro-organismen 

worden afgedood. Sommige koeken ondergaan nog een nabewerking zoals 

abricoteren of glaceren. De koeken hebben een houdbaarheid van 1 dag na 

afbakken. 

 

Indien deze koeken via de koeltoog worden aangeboden treedt er een duidelijk 

kwaliteitsverlies op: de koeken drogen uit en verliezen hun krokantheid. 

 

De bewaring ervan wordt buiten een koelruimte toegestaan: 

- op voorwaarde dat de producten vlug worden verkocht (max. 12 uur ) ; 

- op voorwaarde dat de productveiligheid wordt verzekerd; 

Let hierbij vooral op een mogelijke nabesmetting na afbakken. Goede hygiënische 

omstandigheden en propere handen zijn een must ! 

 

Een afwijking van deze termijn kan enkel indien bij de operator een volledig 

uitgewerkt HACCP plan geïmplementeerd is, waarin een alternatieve 

bewaartemperatuur en –termijn (maximum 24 uur) werd voorgesteld, die 

verantwoord werd op basis van risico-evaluatie. 
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Diepvriesproducten 

 Indien diepvriesijs of diepgevroren eindproducten verkocht worden, mag de 

koudeketen van – 18° C niet onderbroken worden. Een afwijking is toegelaten 

mits de temperatuur de –15°C niet overschrijdt en dit enkel tijdens vervoer, 

plaatselijke distributie en in de winkelmeubelen. 

 

 Bij verkoop van (room)ijs voor directe consumptie moet de temperatuur 

minimum –9°C zijn 

 

Verpakking voor verkoop aan de consument 

 

Niet verpakte voedingsmiddelen moeten op een hygiënische wijze kunnen worden 

verpakt, alvorens ze aan de verbruikers afgeleverd worden. Dit 

verpakkingsmateriaal moet geschikt zijn voor voedingsmiddelen (KB 11/05/1992). 

(zie ook 2.6.2.) 

 

Indien het verpakkingsmateriaal gedrukte tekst of figuren bevat, mag het materiaal 

slechts zo aangewend worden dat de gedrukte tekst of figuren niet in aanraking 

komt met de voedingsmiddelen. 

 

2.10. Verkoop in een verbruikersruimte 

 

2.10.1. Toepassingsgebied 

 

Brood- en banketbakkerijen kunnen beschikken over een verbruikersruimte waar 

directe  consumptie van de aangeboden producten mogelijk is. Onder deze 

paragraaf vinden zij de voorwaarden die hierbij aanvullend in acht dienen genomen 

te worden.  

De verkoop in de verbruikersruimte beperkt zich tot de door de operator 

geproduceerde producten die vallen onder de scope van deze gids en zoals vermeld 

in Deel IV-C - Tabel 1 van deze gids G-026 aangevuld met een beperkt gamma aan 

dranken zoals: 

- koffie en thee, instant chocoladedranken 

- frisdranken in fles of via tapinstallatie,  

- melkdranken voorverpakt, 

- milkshakes geproduceerd op basis van melk en ijs geproduceerd of verkocht 

door de bakker 

- alcoholische dranken (bieren) in fles,  

- vers geperste sappen (sinaasappel bvb. bij bakkerijen die ontbijt serveren) 
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Indien uw aanbod ruimer is dan vermeld in bovenstaande paragraaf, bvb. u biedt 

ook (niet limitatieve lijst) koude schotels, spaghetti, soepen, omeletten, croque 

monsieur,… aan dan valt deze activiteit niet meer onder deze gids en verwijzen wij u 

naar de G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de 

Horecasector.  

 

2.10.2. Verkoop van de producten 

 

- Producten die via de toonbank verkocht worden voor onmiddellijke 

consumptie in de verbruikerszaal, moeten niet verpakt worden.  

- De producten worden bij voorkeur op een bord en/of plateau geplaatst, zodat 

er zo weinig mogelijk contaminatie kan optreden. 

 

2.10.3. Infrastructuur en hygiëne in de verbruikerszaal 

 

- U moet voorzien in een infrastructuur die goed onderhouden en gereinigd 

kan worden en die geen aanleiding geeft tot besmetting van de voor 

consumptie aangeboden producten.  

- Het is geheel verboden te roken in de verbruikersruimte 

- De vermelde algemene hygiëne-eisen in Deel III  zijn ook van toepassing op 

het personeel in de verbruikerszaal (zie Deel III 1.9. )  

 

2.10.4.  Omgang met afval en verontreinigde materialen 

 

- Afval en productresten moeten zo vlug mogelijk uit de verbruikerszaal 

verwijderd worden. Verwijderen van afval of productresten mag nooit een 

bron zijn van contaminatie van de door u aangeboden producten. Breng afval 

over in de daartoe voorziene recipiënten en houdt het opruimen en 

verwijderen van afval gescheiden van alle andere activiteiten met betrekking 

tot het  produceren en/of verhandelen van producten. 

- Het afwassen van gebruikte recipiënten (draagblad, borden, bestekken) moet 

vervuiling verwijderen en voorkomen dat de recipiënten een bron van 

besmetting worden door bvb. ongewenste uitgroei van bacteriën. Verwijder 

eerst de overtollige afval.  

- Zorg dat  het afwassen gebeurt bij voldoende hoge temperaturen, dit is de 

maximale temperatuur die nog draaglijk is voor de handen. Ververs het 

waswater wanneer nodig, bvb na afkoeling of vervuiling. Gebruik een 

detergent dat voedingsgeschikt is. Spoel de recipiënten voldoende na in een 

afzonderlijke spoelbak zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Ververs 

regelmatig sponsjes, vaatdoeken,… Plaats na het afwassen alle gerei op een 

schone, stofvrije plaats. 
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2.10.5. Onderhoud van installaties voor de voorziening van dranken 

 

Indien u gebruik maakt van koffiezetapparaten, espressomachines, waterkokers, 

sapcentrifuge, tapinstallaties voor frisdranken dan moet u er op toe zien dat: 

- u enkel gebruik maakt van drinkbaar water; 

- u voorziet in een regelmatig onderhoud (onderhoudsplan) en de  

onderhoudsinstructies respecteert; 

- u hygiënisch handelt bij het vullen van deze apparaten alsook bij het  

verwijderen van afval uit deze apparaten;  

- u de leidingen en de tapkoppen van de tapinstallaties regelmatig reinigt bij 

elke wisseling van drank en minstens één maal per dag bij sluiting van de 

verbruikersruimte.    

 

2.10.6.  Traceerbaarheid van aangeboden dranken  

 

De eisen inzake traceerbaarheid, met name het bijhouden van een inkomend 

register voor de producten, in bijzonderheid dranken, die u  in de verbruikerszaal 

aanbiedt, zijn ook hier onverminderd van toepassing (zie Deel II – 8. 

Traceerbaarheid) 

 

 

NOOT: De specifieke vereisten voor verbruikersruimten hier beschreven zijn 

ontleend aan de G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in 

de Horecasector. 

 

 

2.11. Verkoop via zelfbediening 

 

Voor ongesneden en onverpakt brood en onverpakte producten van de fijnbakkerij, 

met uitzondering van producten met banketbakkersroom, die in zelfbediening te 

koop worden gesteld, moeten de volgende maatregelen worden getroffen: 

- de producten moeten worden te koop gesteld in afgeschermde 

verkoopmeubelen met klapventers. Voor fijnbakkerij (bvb. viennoiserie …) 

moet die met tangen uitgerust zijn; 

- op de klapvensters dient een bericht te zijn aangebracht dat vermeldt hoe de 

verbruikers zich op een hygiënische wijze moeten bedienen; 

- deze producten moeten zodanig te koop worden gesteld, dat een 

verantwoordelijke kan toezien dat er geen misbruik kan plaatsvinden. 

 

Bedorven producten moeten onmiddellijk verwijderd en vernietigd worden. 

Vleeswaren en andere producten moeten gescheiden bewaard worden. 
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De aanwezigheid van gezelschapsdieren is verboden in de verkoopslokalen, 

uitgezonderd geleide honden (zie Deel III 1.2.2). 

 

2.12. Ambulante handel 

 

ZIE OOK : 
www.FAVV.be “Richtlijnen voor de professionele ambulante verkoper vs. 

Gelegenheidsverkoper”  

 
Wanneer u als brood- en banketbakkerij producten via de ambulante handel in de 

verkoop brengt zijn voor deze ambulante handel enkele specifieke eisen van 

toepassing. 

 

De praktijksituatie van een ambulante handelaar wijkt echter dikwijls af van een 

normale winkelsituatie. Vaak vindt de ambulante handel plaats onder wisselende 

(weers)omstandigheden en is er geen sprake van een letterlijk "vast" verkooppunt, 

maar van bijvoorbeeld een marktkraam of een ander tijdelijk verkooppunt.  De 

omgeving waarin deze verkoopplaats zich bevindt kan eveneens variëren. 

 

Specifiek voor de ambulante handel van brood- en banket onderscheidt men 3 

activiteiten zijnde : 

1. Vervoer (door de brood- en banketbakker zelf) 

2. Afbakken 

3. Verkoop 

 

Vooraleer de producten te vervoeren moet gecontroleerd worden of  het voertuig 

proper is en geen aanleiding kan zijn tot contaminatie.  

Bij het aanbod van brood- en banket wordt onderscheid gemaakt tussen brood en 

droog gebak dat bij kamertemperatuur kan verhandeld worden, en nat gebak dat bij 

maximum 7°C dient vervoerd, aangeboden en verkocht te worden.  

 

Het transport moet bijgevolg gebeuren bij de vereiste temperatuur.  

Paragraaf 2.9. betreffende “verkoop via toonbank” is eveneens van toepassing. De 

toonbank waarin deze producten aangeboden worden moet bijgevolg eveneens 

gekoeld zijn. Frigo en gekoelde toonbank dienen voorzien te zijn van een 

thermometer en  de temperatuur dient minstens dagelijks gecontroleerd en 

geregistreerd te worden. Afwijkingen worden eveneens geregistreerd alsook de 

opvolging er van.  

 

 

 

 

 

http://www.favv.be/
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Versoepeling2 – Temperatuurscontrole en registratie 

De temperaturen moeten dagelijks gecontroleerd worden opdat een eventuele 

storing snel zou ontdekt worden zodat de schade onmiddellijk kan beperkt worden. 

Deze controle dient niet geregistreerd te worden. Indien zich echter een afwijking 

voordoet dan moet deze samen met de genomen correctieve acties en corrigerende 

maatregelen wel geregistreerd worden.  

In geval u uw producten ter plaatse gaat afbakken, moet ook het bakproces 

gecontroleerd worden inzake tijd-temperatuur-combinatie. Vermijd onvoldoende 

verhitte producten alsook te sterk verhitte of verbrande producten.  

Alles met betrekking tot de hygiëne bij verkoop is terecht en geldt ook voor de 

ambulante handel. Meer bepaald wordt aandacht besteed aan: 

- persoonlijke hygiëne (kledij, werkmateriaal, handen, rookverbod,…) 

- de mogelijkheid voor het wassen van de handen 

- reinheid van de toonbanken  

- voorkomen van kruisbesmetting (bvb. producten met noten,…) 

 

De ambulante handel moet eveneens voorzien in het verstrekken van informatie 

aangaande de samenstelling van de producten meer bepaald inzake de aanwezige 

allergenen. Dit kan bvb. door middel van een affiche waarop voor de verschillende 

producten de samenstelling is aangegeven. 

 

 

                                          
2 Criteria voor versoepelingen inzake autocontrole: zie Deel IV-A 1.2. 
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1. INLEIDING TOT HACCP 

 

Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht 

en traceerbaarheid, het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende 

levensmiddelenhygiëne en de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 

 

1.1. Algemeen 

 

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points. Het is een systeem 

waarbij men de potentiële gevaren voor de gezondheid van de consument dient te 

identificeren en vast te stellen. Bovendien moeten de nodige beheersmaatregelen 

vastgelegd worden, zodat de risico’s, die de gevaren met zich meebrengen, 

geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd worden.  

 

Het volledige productieproces moet hierbij doorlopen worden, vanaf het selecteren 

en aankopen van grondstoffen, ingrediënten, verpakkingsmateriaal, … tot de 

eindproducten en de bijproducten zoals deze afgeleverd worden aan de klant. Het 

opstellen van een HACCP-studie kan gebeuren per productgroep. 

 

In tegenstelling tot eindproductcontrole is HACCP een preventief kwaliteitssysteem 

dat bijgevolg het toepassen van dergelijke controles reduceert. Wanneer men 

preventieve controles uitvoert, is het mogelijk om in te grijpen tijdens het 

productieproces en dus vooraleer de producten in de handel zijn. Dit voorkomt 

enorme kosten bij een non-conformiteit (terugname, productvernietiging, …), een 

negatieve publiciteit en eventuele paniekreacties bij de consument. 

 

Elke schakel in de voedselketen dient zijn eigen plan uit te werken, zodat de 

eindproducten met een minimumrisico kunnen overgedragen worden naar de 

volgende schakel. Zo komt men tot een gehele, goede ketenbewaking. 

 

Volgens de vigerende wetgeving moeten alle exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven op de hygiëne gerichte veiligheidsprocedures vastleggen, 

toepassen, naleven en herzien. Deze procedures moeten gebaseerd zijn op de 

HACCP-beginselen (7 principes). 

 

1.2. Aanzet tot implementatie  

 

Vooraleer te starten met HACCP dient het bedrijf algemene hygiënemaatregelen (cfr. 

Deel III – Goede hygiënepraktijken) te treffen en te respecteren en bovendien de wet- 

en regelgeving na te leven. HACCP kan zich dan richten op die gevaren die niet 

gedekt worden door de algemene beheersmaatregelen, maar wel door 

(bedrijfs)specifieke beheersmaatregelen die hierbij dienen vastgelegd te worden. 
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Het is belangrijk dat ieder bedrijf zijn eigen systeem uitwerkt en toepast en zich niet 

vasthoudt aan de gegeven voorbeelden, cursussen, … . Men kan zich steeds 

baseren op deze informatie, maar dient dit aan te passen aan de bedrijfsspecifieke 

situaties. 

 

De toepassing van het HACCP zal zelden onmiddellijk perfect en volledig zijn, omdat 

sommige aspecten niet onmiddellijk toe te passen zijn, maar enige tijd/investering 

vragen en/of omdat er nog niet voldoende kennis en informatie over bepaalde 

onderwerpen is.  

Een regelmatige beoordeling met verificaties en herzieningen zal noodzakelijk zijn. 

Wijzigingen moeten in het oog gehouden worden en zullen aanpassingen van het 

HACCP plan vereisen. 

 

Versoepeling 

 

 

De brood- en banketbakkerij die geen levensmiddelen bewerkt of verwerkt, kan 

steeds genieten van de versoepelingen.  

Een brood- en banketbakkerij die wel levensmiddelen bewerkt of verwerkt, kan van 

de versoepeling genieten indien de inrichting voldoet aan één van de volgende 

voorwaarden : 

(1) Versoepeling, indien enkel aan de eindverbruiker wordt geleverd (B to C) of  

(2) Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens 
geleverd wordt aan andere inrichtingen B to B), maar de leveringen B to B 

zijn beperkt, meer bepaald : 

a) maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km of 

b) maximaal twee inrichtingen bevoorraden  die voldoen aan de 
voorwaarden, vermeld in punten (1) en (2) a) en die behoren tot dezelfde 
operator als deze die levert,  

(3) Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens 
geleverd wordt aan andere inrichtingen B to B), waarbij deze leveringen niet 
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punt (2), maar er worden slechts 2 
voltijds equivalenten tewerkgesteld. 

Indien een inrichting kan genieten van de versoepeling dan blijven deze 

versoepelingen eveneens geldig indien deze inrichtingen naast levensmiddelen 
eveneens voorverpakte diervoeders aan de eindverbruiker leveren. 

De versoepelingen op het vlak van HACCP zijn nog eens schematisch weergegeven 

in de onderstaande figuur. 
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Onder "versoepelde HACCP" wordt verstaan : 

 

a) de in de gids opgenomen gevaren, de identificatie van kritische punten en de 

corrigerende acties, voor zover relevant, zonder wijzigingen overnemen; 

b) de in de gids vastgelegde kritische grenswaarden ter preventie, eliminatie en 

reductie van potentiële gevaren, voor zover relevant, zonder wijzigingen 

overnemen; 

c) de registratie van de uitgevoerde controles kan zich beperken tot de 

registraties van de non-conformiteiten; 

d) de registraties van de uitgevoerde controles evenals alle analyseresultaten 

worden bewaard tot zes maand na afloop van de datum van minimale 

houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of, bij ontstentenis daarvan, 

gedurende ten minste 6 maand; 

e) de documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem wordt vervangen 

door de relevante gids of gidsen; 
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1.3. Nevenstromen 

 

Zoals reeds vermeld, moet het volledige productieproces van de bakkerij in het 

HACCP-systeem geïntegreerd worden, dus zowel van bakkerijproducten als de 

productie van bijproducten.  

 

In het kader van de Autocontrolegids Diervoeders dient er eveneens een HACCP-

studie opgesteld te worden van de bijproducten die naar de diervoedersector gaan.  

Men onderscheidt in deze nevenstromen met een verscheidene samenstelling, twee 

vormen. De te verwerken nevenstroom wordt niet rechtstreeks aan een 

veevoederhandelaar of landbouwer geleverd, maar dient eerst nog verwerkt te 

worden. Deze verwerking houdt o.a. een verhittingsstap in. 

 

Deze nevenstromen omvatten deegresten en droge en natte eindproducten en 

halffabricaten zoals aangegeven in Deel IV-F van deze gids. 

Ze moeten nog een verwerkingsstap ondergaan vooraleer ze als voedermiddel 

kunnen toegevoegd worden aan een mengvoeder. Pas na een bijzondere verwerking 

beantwoorden de te verwerken nevenstromen aan de voorwaarden van het KB van 

08/02/1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn 

voor  het voederen van dieren.  

 

Indien een operator wel rechtstreeks zijn nevenstromen wenst te verkopen als 

diervoeder dan moet hij voldoen aan de voorwaarden beschreven in G-001 

“Autocontrolegids  diervoeders”. 

 

De te verwerken nevenstromen vallen t.e.m. de noodzakelijke verwerking onder de 

bevoegdheid van de bevoegde gewestelijke overheid; slechts na voltooiing van de 

verwerking vallen deze nevenstromen onder de bevoegdheid van het FAVV. 

 

 

2. PRINCIPES VAN HET HACCP-SYSTEEM 

 

De hoofddoelstelling van Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) is het 

uitwerken van een soepel systeem voor de beheersing van de levensmiddelenhygiëne 

en  -veiligheid. Het HACCP-systeem omvat zeven basisprincipes, opgesteld door de 

Codex Alimentarius Commission en het NACMF (National Advisory Committee on 

Microbiological criteria for Foods). 

 

2.1. Principe 1: Gevarenanalyse 

 

Identificeer alle mogelijke gevaren, zowel fysisch, chemisch als microbiologisch, die 

kunnen optreden in alle stadia van de fabricage of de handel in voedingsmiddelen 

en die de hygiëne daarvan in gevaar kunnen brengen. 
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Bepaal het risico (kans en ernst) waarmee deze gevaren voorkomen en beschrijf de 

voorzorgsmaatregelen voor de beheersing ervan. 

 

2.2. Principe 2: Identificatie van kritische controlepunten (CCP) 

 

Een kritisch controlepunt is een punt in het verwerkingsproces waar, bij 

afwezigheid van controle, een redelijke kans bestaat tot het ontstaan van een on-

aanvaardbaar gezondheidsrisico.  

De controle van deze punten is noodzakelijk om te vermijden dat een potentieel ge-

vaar een werkelijk gevaar wordt (bijv. bij ontvangst van ingrediënten of in de 

verpakkingsafdeling). 

 

2.3. Principe 3: Bepaling van kritieke grenswaarden voor elk CCP 

 

Opstellen van grenswaarden waaraan moet voldaan worden om zeker te zijn dat een 

CCP onder controle is. 

Deze grenswaarden kunnen wettelijke eisen, productspecificaties, klanteneisen, … 

zijn en worden bepaald door meetbare parameters. 

 

2.4. Principe 4: Opstellen van een monitoringsysteem voor elk CCP 

 

Een bewakingssysteem ontwerpen om een daadwerkelijke controle te verzekeren 

door meting of observatie. Hierbij wordt gecontroleerd of aan de 

normen/grenswaarden van de CCP’s wordt voldaan. 

 

2.5. Principe 5: Vaststelling van corrigerende maatregelen  

 

Leg de corrigerende maatregelen vast die ondernomen dienen te worden wanneer 

het monitoringsysteem aantoont dat het CCP niet meer onder controle is.  

 

2.6. Principe 6: Vastleggen van verificatieprocedures  

 

Verificatie moet nagaan of het systeem efficiënt is, effectief wordt toegepast zoals 

beschreven staat in het handboek en of het nog up-to-date is. 

 

2.7. Principe 7: Opstelling van een doeltreffend registratie- en 

documentatiesysteem 

 

Alle procedures en documenten die te maken hebben met de uitwerking van deze 

principes en hun toepassing, moeten worden gebundeld en gemakkelijk op een vlot 

toegankelijke plaats kunnen worden geraadpleegd.  
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3. TOEPASSING VAN DE HACCP-PRINCIPES (STAPPENPLAN) 

 

De HACCP principes kunnen uitgewerkt worden aan de hand van een stappenplan. 

Dit houdt enkele voorbereidende stappen in en vervolgens de toepassing van de 

principes. Figuur 1 geeft het gevolgde stappenplan weer. Stap 7 tot 13 zijn de 

HACCP principes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1: HACCP STAPPENPLAN 

1. Stel een HACCP-team samen

8. Identificeer de CCP’s

7-A. Verzamel alle potentiële gevaren
7-B. Maak een gevarenanalyse

7-C. Bepaal de controlemaatregelen

6. Plaatselijke bevestiging van het
flowdiagram

5. Construeer een flow diagram

4. Identificeer het beoogde gebruik

3. Beschrijf het product

2. Stel de reikwijdte vast

13. Documenteer en bewaar
aantekeningen

12. Richt een verificatiemethode op

11. Richt correctieve acties op voor
ev. optredende afwijkingen

10. Richt een monitoringsysteem op
voor elk CCP

9. Stel kritische limieten op voor elke
CCP
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Het is in de allereerste plaats de taak van de onderneming om haar eigen 

procedures te ontwerpen, aangepast aan de specifieke situatie van de vestiging en 

het productieproces. 

Wanneer er binnen het bedrijf reeds geproduceerd wordt volgens de algemene 

principes van de voedingshygiëne (GHP, Code of practice,…) is dit een hele stap in 

de goede richting en zal dit het toepassen van het systeem vereenvoudigen. 

 

 

3.1. Samenstelling van het HACCP-team 

 

De uitwerking, implementatie, verificatie en herziening van het HACCP-plan dient te 

gebeuren door het HACCP-team. Hieruit volgt dat het team niet enkel de studie 

moet uitwerken, maar ook verantwoordelijk is voor verificatie e.d. en dus gebonden 

is aan de studie (niet tijdelijk). 

 

Het team is zodanig samengesteld dat alle bedrijfsniveaus (bottom-up) betrokken 

worden: personeel van de productie, sanitair, QA, labo, engineering, inspectie, 

transport, onderhoud / mechanisatie, personeel dat direct betrokken is bij de 

dagelijkse procesactiviteit, … . Zodat niet alleen de kennis van het HACCP-systeem 

aanwezig is, maar ook de kennis en ervaring i.v.m. de technologie en apparatuur 

van de productielijn, de technische kant van het proces, de microbiologische 

gevoeligheid, … .  

Men moet ook kunnen aantonen dat de teamleden ‘verstand’ hebben van het bedrijf 

en voldoende kennis van HACCP bezitten, bvb. a.d.h.v. diploma, functie, 

voorkennis, voorgeschiedenis, gevolgde trainingen of cursussen, … . 

 

Er dient een verslag te worden opgemaakt van de verschillende bijeenkomsten van 

het HACCP-team. 

 

In grote bedrijven bestaat het team meestal uit een 6 tal personen. Het is zelfs 

mogelijk dat er een vaste kern opgesteld wordt (2 à 3 personen) en afhankelijk van 

welk deel van het productieproces er behandeld wordt, kunnen er bepaalde mensen 

worden bijgeroepen. 

 

Aanbeveling kleine ondernemingen 

In kleine bedrijven kan de situatie zich voordoen dat het HACCP-systeem opgesteld 

wordt door een 2-3 tal personen die betrokken zijn bij de kwaliteit en / of het 

productieproces. Deze dienen over de nodige kennis van het proces en het HACCP-

systeem te beschikken. Dit kan door ervaring, bijscholing, externe adviesbureaus, 

beroepsfederaties, sectorverenigingen, literatuur, tijdschriften, … . 
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Het document met betrekking tot de teamsamenstelling geeft aan 

- wie de teamleden zijn; 

- wat hun functie is; 

- hoe de kennis ter zake verworven of aanwezig is (bvb. opleiding, literatuur, 

beroepsfederaties, externe begeleiding,...); 

- wat hun deskundigheid is. 

Er kan in het document verwezen worden naar personeelsdossiers, opleidingsfiches, 

… . 

 

 

3.2. Reikwijdte van de HACCP-studie 

 

Dit document beschrijft het proces of het (de) product(groep)  waarover de studie 

handelt en legt het begin en het einde van de studie vast (voorbeeld zie Figuur 2). 

Uiteindelijk dienen alle producten van grondstoffen, via hulpstoffen en 

nevenproducten, tot de distributie aan een studie te worden onderworpen.  

 

Een goede beschrijving van begin- en eindpunt is belangrijk voor de momenten dat 

verantwoordelijkheden worden overgenomen van leveranciers en momenten van 

overdracht van verantwoordelijkheden voor het product aan de afnemer. Eventuele 

uitbestede activiteiten moeten ook worden beschreven, evenals de verschillende 

locaties die bij het proces betrokken zijn. 

 

Elke HACCP - studie is gericht op een bepaald product en de bijhorende 

productlevensloop. Men kan producten die erg veel op elkaar gelijken in 

productgroepen samenvoegen. Zo voorkomt men een heleboel onnodig werk. 

 

Producten die hetzelfde productieschema volgen over dezelfde apparatuur, maar 

vertrekkende vanuit andere grondstoffen (bvb. bloem, room, …) of gebruikmakend 

van verschillende hulpstoffen, kan men samenvoegen tot één productgroep (cfr. 

Deel II – Beheerssysteem voedselveiligheid). 

Bij de gevarenanalyse moet men er dan wel rekening mee houden dat alle grond- en 

hulpstoffen worden opgenomen. Men kan dit ook duidelijk maken in de flowchart. 

 

Mogelijke scope 

Deze studie start bij de ontvangst van grondstoffen in zakgoed op de loskade, 

gelegen op locatie A of rechtstreeks in de silo’s voor bulkgrondstoffen, gelegen op 

locatie B. 

Het eindpunt van deze studie is het punt t.e.m. de aflevering van de verschillende 

bakkerijproducten bij de klanten. 

FIGUUR 2: VOORBEELD VAN EEN SCOPE 
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3.3. Productbeschrijving 

 

Het doel van deze stap is het verzamelen van alle informatie die toelaat de 

ingrediënten en het product gedurende het proces en het eindproduct te 

karakteriseren. 

Hierbij dient men een volledige beschrijving van de eind- en bijproducten te geven 

binnen de reikwijdte van de studie (behandelde product/productgroep).  

Hieruit moet de gevoeligheid voor bepaalde gevaren blijken. Elk product brengt 

immers specifieke risico’s met zich mee. Alle voor de voedselveiligheid relevante 

informatie in verband met bvb. microbiologie, … dient vermeld te worden. 

 

De beschrijving kan o.a. gebeuren aan de hand van grondstof – en 

eindproductspecificaties (cfr. Deel II – Beheerssysteem voedselveiligheid).  

Mogelijke onderdelen van de productbeschrijving zijn: samenstelling, fysische en 

chemische parameters, transportcondities, verpakkingsmethode, bewaarcondities, 

… . 

 

De veiligheid van het product wordt mede bepaald door de wijze waarop het product 

wordt gebruikt en door wie het wordt geconsumeerd. Men moet dus de 

consumentengroep vastleggen en bepalen hoe het product dient verbruikt te 

worden. De brood- en banketbakkerijproducten zijn eindproducten, ze worden 

meestal zonder behandeling geconsumeerd. Tevens dient men overeenkomstig de 

wetgeving aan te geven of het product allergenen bevat (soja, noten,..) en bijgevolg 

door overgevoelige consumenten dient vermeden te worden.   

Deze gebruikersomschrijving wordt opgenomen in de productspecificaties. 

 

3.4. Flowchart 

 

Het volledige proces, vanaf de inname van de grondstoffen tot het eindproduct moet 

op een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven worden in een flowchart. 

Deze flowchart vormt de basis voor de gevaren- en risico-inschatting en moet dus 

sterk gedetailleerd zijn, zodat niets over het hoofd wordt gezien tijdens deze 

evaluatie. 

 

Men kan starten met het opstellen van een hoofdschema, waarachter verschillende 

deelschema’s schuil gaan. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat, wanneer men 

al de deelprocessen na elkaar opvolgt, er geen enkele stap overgeslagen wordt. 

 

Een flowchart kan bestaan uit een verticaal diagram, waarin de verschillende 

stappen worden aangegeven met bvb. werkwoorden in het hoofdschema (mengen, 

rijzen, bakken, doreren , …) en de verschillende machines die het product doorloopt 

in de deelschema’s (silo, kneder, rijskast, oven, …). Links en rechts van deze 

verticale stroom kan men dan de inkomende respectievelijk de uitgaande stromen 

aangeven. Men moet ook rekening houden met de eventuele retourstromen of 
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hergebruik van sommige producten en de nevenstromen of bijhorende 

nevenproducten.  

 

Het kan een hulpmiddel zijn om de verschillende processtappen te nummeren, 

zodat er kan naar verwezen worden in de gevaren- en risico-inschatting en ev. 

terugkomende stappen (bvb. hergebruik, water, stoom, …) krijgen hetzelfde 

nummer. 

 

Let goed op de laatste stappen i.v.m. transport en opslag. Het moet duidelijk zijn 

waar de verantwoordelijkheid van het product overgaat in die van de volgende 

schakel, bvb. bij het transport of pas na het afleveren. Dit kan belangrijk zijn bij 

eventuele problemen.  

 

De beschrijving van de proces-flow kan geïllustreerd  worden  met een plattegrond 

van het bedrijf, waarop bvb. de route van de producten, afval, personeel, … 

aangeeft. Op deze manier kan men achterhalen of er eventueel kans is op 

kruisbesmetting en andere contaminatie.  

Ook technische informatie kan toegevoegd worden zoals bvb. tijd- en 

temperatuursparameters, reinigingsprocedures, … . 

Naar de verdere stappen toe kan het ook een hulpmiddel zijn om het processchema 

te voorzien van een korte procesomschrijving. 

 

3.5.  Toetsing ter plaatse van het stroomschema  

 

Het opgestelde flowschema moet vergeleken worden met de situatie op het terrein  

en dit gedurende alle shiften, ook tijdens reinigingsmomenten, om er zeker van te 

zijn dat het volledig, correct en in overeenstemming is met de huidige situatie.  

 

Het vooraf opgestelde schema moet wel bewaard blijven als bewijs van confirmatie. 

Het corrigeren en/of aanpassen van de flowchart is van groot belang, omdat dit de 

basis vormt voor de verdere HACCP-studie. 

Bij geplande veranderingen in het productieproces (bvb. installatie nieuwe 

toestellen) is het van belang het team vooraf te informeren. 

 

Een kritische kijk van verschillende werknemers kan een ander licht werpen op het 

schema. Het kan zeer nuttig zijn om ook hun op- / aanmerkingen te noteren, ze 

kunnen van pas komen bij de uitwerking van de verdere stappen. 
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3.6. Vaststelling van de lijst van gevaren en beheersmaatregelen  

 

Dit is de belangrijkste stap van het hele plan, hiermee staat of valt het hele 

systeem. 

 

3.6.1. Gevarenanalyse 

 

Een gevaar is een (micro)biologische, chemische of fysische verontreiniging in een 

voedings- of voedermiddel, dat mogelijk een ongunstig effect kan hebben op de 

gezondheid van mens en dier bij consumptie van het eindproduct. 

 

Er dient een lijst te worden opgemaakt van alle mogelijke gevaren die kunnen 

voorkomen voor, tijdens en na de productie. 

 

De gevaren worden opgespoord door elke stap in de procesflow te analyseren, vanaf 

het binnenkomen van de grondstoffen t.e.m. het afleveren van het eindproduct bij 

de klant, inclusief de nevenstromen en –producten. Men moet ook uitgaan van een 

aantal situaties die zich kunnen voordoen afwijkend van de normale procesvoering, 

zoals storingen, wisselen van ploegen, wisselen van product, reiniging, reparaties, 

… .   

 

De gevarenanalyse is eigen aan het bedrijf. Ook al produceren de brood- en 

banketbakkerijen voornamelijk dezelfde producten, dan nog kan de lijst van 

potentiële gevaren verschillend zijn. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

- aanwezigheid van andere en mogelijks oudere apparatuur 

- gebruik van een andere productformulering, 

- gebruik van een andere bron van grondstoffen,  

- andere inrichting van het gebouw  

- verschil in ervaring, kennis en houding van het personeel . 

 

Men kan bijgevolg twee categorieën gevaren onderscheiden: 

- de grondstof- of productafhankelijke gevaren die in principe kunnen 

voorkomen in alle bedrijven binnen de sector; 

- de procesafhankelijke gevaren, meestal bedrijfsspecifiek. 

 

Naast het inventariseren van de gevaren is het ook van groot belang dat de 

mogelijkheid tot het ontstaan, verhoging en/of voortbestaan van de gevaren wordt 

bekeken. Op deze manier kan men de gevaren aanpakken/controleren bij de bron. 

 

Bij veranderingen i.v.m grondstoffen, productformulatie, proceswijzigingen, … dient 

de gevarenanalyse te worden herzien. 
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Potentiële chemische gevaren 

 

Chemische gevaren kunnen van nature uit aanwezig zijn, bvb. aanwezigheid van 

mycotoxines in noten en graanproducten, of kunnen bewust/onbewust toegevoegd 

zijn, bvb. door middel van resten van reinigingsproducten in de kneder of op de 

werkbank, door verdelgingsmiddelen die verstuift worden in het atelier, door 

gebruik van pesticiden op primaire producten, … . 

 

Potentiële biologische gevaren 

 

Onder biologische gevaren beschouwt men voornamelijk de micro-organismen: 

bacteriën, gisten en schimmels. De groei ervan wordt beïnvloed door de 

temperatuur, de aanwezige voedingsstoffen, de vochtigheid en de aanwezige 

zuurstof. De ideale vermenigvuldigingstemperatuur ligt voor de meeste 

ziekteverwekkende micro-organismen tussen 10°C en 60°C 

 

Tevens behoren ongedierte, organisch materiaal, allergenen,… ook tot de 

biologische gevaren.  

 

Potentiële fysische gevaren 

 

Onder fysische gevaren vindt men alle vreemde materialen en voorwerpen die van 

nature niet aanwezig zijn in de ingrediënten en/of het eindproduct.  

Zij kunnen een gevolg zijn van een contaminatie voor, tijdens of na de productie in 

de bakkerij.   

Bvb. stukjes glas van een kapotte lamp, stukjes plastiek van verpakkingen, e.d… 

 

Potentiële gevaren eigen aan de activiteit van de onderneming 

 

Tijdens het proces kunnen op verschillende plaatsen gevaren het product 

binnenkomen. De plaatsen binnen het proces waar contaminatie optreedt alsook de 

aard van de contaminatie is eigen aan de procesflow en dus bedrijfsspecifiek.  

 

Onderstaande figuur (zie Figuur 3) geeft enkele voorbeelden van gevaren die ten 

gevolge van het proces in de producten kunnen optreden. 
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POTENTIËLE GEVAREN EIGEN AAN HET PROCES 

Soort gevaar Voorbeelden 

Fysische gevaren - voorwerpen afkomstig van het personeel: juwelen, 

schrijfgerief, gereedschap, … 

- onzuiverheden door slijtage van procesonderdelen 

- machineonderdelen: bouten, moeren, kunststof, 

rubber, … 

- glas,  hout, plastic, metaal, , … 

- contaminatie door onderhoud: vijlsel, bouten, stukjes 

kabel, … 

Chemische 

gevaren 

- resten reiniging- en desinfectiemiddelen 

- te hoge concentratie aan additieven 

(Micro)biologische 

gevaren 

- contaminatie door kruisbesmetting van verontreinigde 

grondstoffen 

- uitwerpselen van insecten en knaagdieren 

- schimmels door slechte bewaaromstandigheden, 

productresten, … 

- bacteriën door gebrek aan hygiëne 

FIGUUR 3: POTENTIËLE GEVAREN 

 

 

3.6.2.  Gevarenanalysen en risico-inschatting 

 

Men dient na te gaan hoe gevaarlijk de geïdentificeerde potentiële gevaren nu 

eigenlijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van de bepaling van kans en ernst van het 

gevaar. Kans en ernst bepalen samen de grootte van een risico.  

Om deze beoordelingen naar behoren uit te voeren, moet men gegevens uit de 

wetgeving, vakliteratuur, praktijkervaring, de historie van het bedrijf (metingen, 

analyses, klachten), …  verzamelen. 

Het is belangrijk dat alle gevaren op dezelfde manier beoordeeld worden, zodat er 

geen risico’s geminimaliseerd of gemaximaliseerd worden. 

 

Kans 

 

De kans of de waarschijnlijkheid is de mogelijke frequentie van aanwezigheid van 

het gevaar in het eindproduct op het ogenblik van consumptie. Men kan zich 

hiervoor baseren op metingen, analyseresultaten, waarnemingen, klachten, … .  

 

De kans wordt aangegeven door verschillende gradaties, die moeten gedefinieerd 

worden.  

In geval van klein/matig/groot, bijvoorbeeld: 
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- Klein: een theoretische kans of vrij onwaarschijnlijk dat het gevaar zich 

voordoet; heeft zich in het bedrijf slechts een paar maal of nooit voorgedaan; 

praktisch onmogelijk of niet waarschijnlijk; 

- Matig: er zijn duidelijke aanwijzingen dat het gevaar zich kan voordoen; 

gevaar werd reeds waargenomen; 

- Groot: uit meldingen blijkt dat het gevaar zich herhaaldelijk voordoet. 

 

Ernst 

 

De ernst of het effect is het gevolg voor de consument die bij consumptie aan het 

gevaar wordt blootgesteld en kan groot, matig of klein zijn.  

 

De ernst wordt aangegeven door verschillende gradaties, die moeten gedefinieerd 

worden.  

In geval van klein/matig/groot, bijvoorbeeld: 

- Klein: beperkte, weinig ernstige verwondingen en/of ziekteverschijnselen, die 

zich nauwelijks manifesteren of enkel bij een zeer beperkte groep of slechts 

na blootstelling aan een extreem hoge dosis gedurende lange tijd; 

- Matig: substantiële verwondingen/ziekteverschijnselen van voorbijgaande 

aard en die zich onmiddellijk of op lange termijn voordoen; 

- Groot: ernstige ziekteverschijnselen met dodelijke afloop of onherstelbare 

verwondingen, zowel onmiddellijk als op lange termijn. 

 

Risico 

 

Het risico van een gevaar wordt bepaald door zowel de kans van voorkomen 

(frequentie) als de gevolgen (ernst) ervan te evalueren. Geen enkele activiteit en  

geen enkel product is volledig vrij van alle risico's. Het doel is de risico’s te 

reduceren, op gebied van voedselveiligheid bestaat immers geen “nulrisico”. 

 

Een hulpmiddel bij de risico-inschatting is bvb. het gebruik van een risicomatrix 

waarin alle mogelijke gevaren worden weergegeven, ingedeeld in klassen. Een 

voorbeeld van een risicomatrix is weergegeven in Figuur 4. 

 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-A  - 16/23 

 
KANS  

 

ERNST  

Klein Matig Groot 

 

Klein 1 2 3 

Beperkte, weinig 

ernstige gevolgen 

en/of bij beperkte 

groep of extreem 

hoge dosissen 

gedurende lange tijd 

Matig 2 3 4 

Substantiële 

verwondingen of 

ziekteverschijnselen 

die van 

voorbijgaande aard 

zijn 

Groot 3 4 4 

Ernstige 

ziekteverschijnselen, 

mogelijke dood, 

onherstelbare 

verwondingen 

 

 

 

Van “theoretisch” tot 

“vrij 

onwaarschijnlijk" ; 

het heeft zich slechts 

een paar maal 

voorgedaan 

Het gevaar kan 

voorkomen of er zijn 

duidelijke 

aanwijzingen dat het 

zich voorgedaan 

heeft 

Het gevaar doet zich 

herhaaldelijk voor 

 

FIGUUR 4: VOORBEELD VAN EEN 3X3-RISICOMATRIX 

 

 

Bij de risico-inschatting moet ook worden aangegeven welke beheersmaatregelen 

genomen zijn en op welke processtap die van toepassing zijn, alsook wie 

verantwoordelijk is voor de te nemen te nemen maatregelen. 

 

Door de risico-inschatting zorgvuldig uit te voeren, houdt men een lijst over van de 

meest belangrijke risico’s (waarden 3 en 4) die men wil beheersen en gaat men niet 

voor onbenulligheden  maatregelen vastleggen. Hierdoor bespaart men tijd en geld. 

 

Het kan nuttig zijn om te bekijken of een bepaald risico in zijn geheel kan worden 

weggenomen, bvb. door vervangen van een verouderde machine of door het 

invoegen van een automatische controle.  

Risico’s wegnemen vergt vaak investeringen - beheersmaatregelen vergen echter ook 

inspanningen en kosten eveneens geld. 
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3.6.3. Beheersmaatregelen  

 

Beheersmaatregelen omvatten stappen, activiteiten en/of handelingen om een 

gevaar te voorkomen, te elimineren of de gevolgen op een aanvaardbaar niveau te 

houden. 

 

Het kunnen reeds bestaande maatregelen zijn, bvb. behorende tot goede productie- 

en  hygiënepraktijken, wet- en regelgeving, …  maar men mag zich niet beperken tot 

bestaande situaties. Voor sommige gevaren zijn er vernieuwingen, aanpassingen 

nodig om ze te kunnen beheersen. Ter ondersteuning van de beheersmaatregelen 

moet worden voorzien in procedures om de doeltreffende toepassing ervan te 

garanderen. Het betreft bvb gedetailleerde reinigingsprogramma’s, 

opslaginstructies, ingangscontroles, ….. 

 

Aan de hand van deze maatregelen worden de gevaren met een kleine ernst en 

waarschijnlijkheid beheerst. 

 

Om één vastgesteld gevaar onder controle te krijgen kunnen verschillende 

beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en één maatregel kan voldoende zijn voor 

verschillende gevaren. 

 

3.7. Bepalen van (kritische) controlepunten 

 

Een kritisch controlepunt is een punt dat, bij afwezigheid van controle een 

onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mens en dier kan inhouden. 

Dit punt moet dus gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat het gevaar 

gereduceerd wordt tot een aanvaardbaar niveau of uitgeschakeld wordt. 

 

Bijvoorbeeld zal bij de bakkerij de temperatuur van gekoelde inkomende 

ingrediënten steeds controleren, omdat het niet respecteren van de koudeketen 

ongewenste microbiële groei tot gevolg kan hebben. Wanneer de temperatuur niet 

gerespecteerd wordt, zullen maatregelen worden genomen.  

 

Een bedrijf kan ervoor kiezen om elk gevaar als een CCP te beschouwen, maar men 

moet dan ook de mogelijkheid hebben om al deze punten effectief en continu te 

beheersen, wat meestal niet het geval is. Bijkomend nadeel is dat de belangrijkste 

kritische punten hierbij niet de nodige aandacht krijgen. 

Een punt van aandacht (PVA) is een gevaar dat eveneens continue aandacht vergt, 

maar beheerst kan worden door een algemene beheersmaatregel, terwijl er voor een 

CCP een specifieke beheersmaatregel nodig is. 

Enkele voorbeelden van algemene maatregelen:  

- reiniging en onderhoud; 

- efficiënte opslag; 

- ongediertebestrijding; 

- persoonlijke en bedrijfshygiëne… 
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Enkele voorbeelden van specifieke maatregelen 

- temperatuurscontrole bij ontvangst; 

- controle van de temperatuur bij opslag; 

- microbiologische analyse van eindproduct X…. 

 

De bepaling van de kritische controlepunten kan gebeuren via een koppeling aan de 

risicomatrix, zie Figuur 5.  

 

 

 

 

 

FIGUUR 5: MOGELIJKE BEPALING VAN CCP’S 

 

3.8. Vastleggen van de kritische grenzen voor elke CCP 

 

Kritische grenzen zijn grenzen die het aanvaardbare van het onaanvaardbare 

scheiden. Deze kritische grens mag niet overschreden worden.  

Streefwaarden of een tolerantie vergemakkelijken de beheersing van de parameter. 

Binnen het tolerantiegebeid worden beheersmaatregelen toegepast zodat de 

parameter opnieuw de streefwaarde benadert. 

Deze termen worden schematische weergeven in Figuur 6. 

 

Kritische grenzen

Tolerantie

Streefwaarde

Tolerantie

Kritische grenzen

 
FIGUUR 6: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN STREEFWAARDE, KRITISCHE GRENZEN, TOLERANTIE 

 

Deze waarden zijn gekoppeld aan een bepaalde parameter. Het zijn elementen die 

gemakkelijk kunnen aantonen dat een CCP beheerst wordt: 

- te observeren parameters: kleur, geur, smaak en uiterlijk 

- te meten parameters: tijd, vochtgehalte, microbiële contaminatie, …. 

Risicoklasse Type beheersmaatregel PVA/ CCP? 

1 Algemene beheersmaatregel nodig bvb. goede persoonlijke hygiëne / 

2 Algemene beheersmaatregelen nodig  / 

3 Algemene beheersmaatregelen maar met een bepaalde frequentie 

voor het controleren er van zoals aangepaste hygiënische 

voorzieningen, procedures voor reiniging en desinfectie en 

controle hierop    

PVA 

4 Specifieke beheersmaatregelen, speciaal ontwikkeld om het risico 

te kunnen beheersen en met een hogere controlefrequentie dan 

voor klasse 3 

CCP 
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Microbiologische analyses worden hierbij weinig gebruikt, omdat het een lange tijd 

in beslag neemt alvorens het resultaat gekend is. Deze analyses zijn meer van 

toepassing voor de verificatie van het systeem (zie verder).  

 

Elke CCP bezit zijn eigen specifieke grens- en streefwaarden. Het is een pluspunt 

om ook voor de PVA's kritische grenswaarden op te stellen, omdat deze gevaren toch 

ook wel enige beheersing vragen en een redelijk risico inhouden. 

 

De kritische grenzen liggen of wettelijk vast (bvb. max. gehalten aan pesticide-

residuen, mycotoxinen) of worden opgelegd door de sector, beroepsfederatie, de 

klant of eigen productspecificaties. Indien niet, kunnen de waarden bepaald worden 

door de teamleden, die hiervoor over de nodige kennis dienen te beschikken en/of 

hiervoor een beroep doen op wetenschappelijke publicaties, sectorstudies, … . Ze 

moeten voldoende gespecificeerd zijn. 

De grenzen voor fysische gevaren zijn voornamelijk afwezigheid of het niet 

detecteerbaar zijn van vreemde voorwerpen.   

 

3.9. Monitoringsysteem voor de CCP’s 

 

Monitoren is het meten of observeren van de parameters die van belang zijn voor de 

CCP’s. Men moet nagaan of deze parameters aan de vooropgestelde richtwaarden en 

toegelaten afwijkingen voldoen en aantonen dat een CCP beheerst wordt.  

 

Het monitoringsysteem dient zo opgesteld te zijn dat men tijdig gewaarschuwd 

wordt wanneer een proces niet meer onder controle is of men de controle dreigt te 

verliezen, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden (correctieve acties) en eventuele 

productverliezen geminimaliseerd of vermeden kunnen worden bij het foutlopen van 

een processtap. 

 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van observatie, visueel of sensorisch, dienen er 

duidelijke afspraken vastgelegd te worden in verband met wat aanvaardbaar en wat 

onaanvaardbaar is. Men moet precies weten waarop er moet gelet worden en hoe 

eventuele afwijkingen worden vastgesteld.  

De subjectiviteit en variërende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van mensen 

zijn een nadeel voor het toepassen van deze methode. De voordelen zijn: geen dure 

uitrusting nodig, kan overal toegepast worden en het levert snel resultaat op. 

 

Voornamelijk worden er metingen gebruikt, nl. fysische en chemische zoals bvb. de 

temperatuur, bepalen van het vochtgehalte, de relatieve vochtigheid, …. 

Microbiologische analyses worden weinig uitgevoerd voor monitoring omdat deze 

veel tijd in beslag nemen. Het is aan te raden om fysische en chemische metingen 

uit te voeren om zo de microbiële gevaren indirect te controleren. Er moet dan wel 

een verband tussen de parameters worden vastgelegd, zodat bij het overschrijden 
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van de bepaalde fysische of chemische limiet ook de corresponderende 

microbiologische limiet zal overschreden worden.  

 

Om de metingen vlot en op een juiste manier te laten verlopen, is het nodig dat er 

procedures en instructies worden opgesteld waarin vermeld staat wat, wie, hoe en 

wanneer.  

- Wat moet er gedaan worden om het risico te voorkomen?  

- Wie voert het uit (verantwoordelijke)?  

- Hoe moet de meting uitgevoerd worden (instructie)?  

- Wanneer en hoe vaak wordt de meting uitgevoerd (frequentie)? 

 

Een ideale monitoring bestaat uit een continue meting en onmiddellijke weergave 

van het resultaat, zodat de CCP opnieuw onder controle kan worden gebracht 

voordat het product moet afgekeurd worden.  

Bij discontinue monitoring is het noodzakelijk de frequentie voldoende hoog op te 

drijven, zodat men kan garanderen dat de CCP onder controle is. 

 

De resultaten van deze metingen en observaties dienen zorgvuldig te worden 

geregistreerd op daarvoor voorziene registratieformulieren. Dit kan later gebruikt 

worden bij de verificatie. 

Om tot goede resultaten te komen is het belangrijk dat de gebruikte apparatuur 

(analysetoestellen, thermometers, weegschalen, weegbruggen, …) nauwkeurig en 

betrouwbaar is. Ze dient ook met regelmaat onderhouden en gekalibreerd te 

worden.  

 

3.10. Corrigerende maatregelen 

 

Wanneer de beheersmaatregelen falen en de kritische grenswaarden toch 

overschreden worden, moeten er corrigerende maatregelen genomen worden om het 

CCP terug onder controle te brengen en moet men bepalen wat er met de niet 

conforme producten moet gebeuren (correctieve acties).  Deze correctieve acties 

houden dus ook de terugname, (de)blokkering en klachtenprocedures in. 

 

De correctieve acties dienen beschreven te worden in een procedure die minimaal 

volgende onderdelen bevat: 

- verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de beslissingen; 

- een beschrijving van de handelingen, middelen en maatregelen die moeten 

genomen worden om de afwijking bij te stellen en het CCP weer onder 

controle te brengen; 

- beschrijven van de behandeling van de niet-conforme producten (herwerken, 

alternatieve toepassing of vernietigen); 

- vermelding van de te registreren gegevens: datum, tijdstip, aard en oorzaak 

van de afwijking, soort maatregel, betrokken persoon, daaropvolgende 

controle;  

- beoordeling en registratie van de resultaten bekomen na de correctieve actie.  
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Telkens men overgaat tot correctieve acties, dient dit te worden geregistreerd. Aan 

de hand van deze registraties kan men bij herziening van het systeem de 

afwijkingen beoordelen en eventuele parameters, waarden, grenzen, controles, … 

wijzigen, zodat eventuele herhaling kan worden voorkomen.  

Bvb wanneer uit registratie blijkt dat een gevaar vaker voorkomt dan aangegeven is, 

dan dient dit te worden aangepast. Men moet hierbij wel rekening houden met de 

termijn waarop men het bekijkt, meestal (half)jaarlijks. 

 

3.11. Validatie, verificatie en herziening van het systeem 

 

Het doel van validatie, verificatie en herziening is het verbeteren van het systeem. 

 

Validatie  

 

Na het opstellen van het HACCP-plan wordt overgegaan tot een controle om na te 

gaan of dit plan wel degelijk geschikt is om de specifieke gevaren voor het product 

en zijn productlevensloop te beheersen. Verificatie daarentegen gebeurt  achteraf, 

nadat het plan vastgelegd is.  

Men moet bepalen of het HACCP -systeem, inclusief de CCP’s en de kritieke 

grenswaarden, geschikt is om de aanwezige risico’s te elimineren of te reduceren tot 

een aanvaardbaar niveau. De vooropgestelde corrigerende maatregelen 

(monitoringsysteem) moeten worden beoordeeld of ze het gewenste effect hebben in 

praktijk. 

 

Verificatie 

 

Verificatie is het onderzoeken, vaststellen en erkennen van de juistheid van zaken.  

De controle op juistheid van het plan dient te gebeuren op regelmatig vooraf 

vastgelegde tijdstippen (min 1x/jaar) of wanneer er wijzigingen in het proces of de 

productsamenstelling optreden of wanneer veranderingen, handelingen, situaties 

i.v.m. de veiligheid van het product zich voorgedaan hebben.  

De wijzigingen van proces of productsamenstelling dienen vooraf getoetst en 

geanalyseerd te worden door het HACCP – team in het kader van de 

voedselveiligheid. 

 

Door het team wordt een validatie– en verificatieprocedure opgesteld waarin een 

overzicht wordt weergegeven van de verschillende validatie- en verificatieacties, de 

frequentie, de verantwoordelijkheden, de manier van registreren en rapporteren en 

eventuele vervolgacties. Een interne audit is een voorbeeld van een 

verificatiemethode (zie Deel II - Beheerssysteem voedselveiligheid). 
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Herziening 

 

De herziening heeft tot doel om bij afwijkingen in het bestaande HACCP-plan dit 

opnieuw aan te passen, indien dit nodig blijkt. Een herziening dient te gebeuren bij 

tussentijdse veranderingen of wanneer verificatie uitwijst dat het plan niet meer 

voldoet. 

 

Het uitvoeren van een herziening moet aangetoond worden via het 

documentatiesysteem (versie / revisie). De handelingen kunnen vastgelegd worden 

in een daarvoor voorzien registratieformulier: wanneer, waarom, welke 

veranderingen, al dan niet opgenomen in het handboek. 

 

Bij wijzigingen in het proces, grondstof- of productspecificaties, 

productieomstandigheden, consumentengebruik, … moet het systeem steeds 

opnieuw geverifieerd, gevalideerd en herzien worden. 

 

3.12. Documentatie en registratie 

 

Tenslotte moet het systeem schriftelijk vastgelegd worden teneinde het te kunnen 

onderwerpen aan een regelmatig onderzoek.  

Door het systeem te documenteren kan men aantonen dat de activiteit  beheerst 

wordt, bij afwijkingen de juiste corrigerende maatregelen  uitgevoerd worden, het 

bedrijf continu het product en de processen kan verbeteren en de medewerkers 

conform op te leiden. 

 

In praktijk gebeurt de opbouw van het handboek gedurende het uitwerken van de 

verschillende stappen, het wordt stelselmatig aangelegd. Men dient enkel nog een 

inventarisatie op te maken en eventueel aan te vullen. 

 

De documentatie dient zodanig beheerd te worden dat alle informatie up to date, 

gemakkelijk beschikbaar en overzichtelijk geklasseerd is. Men kan gebruik maken 

van vermeldingen van versies en revisies. Bij verspreiding van het handboek dient 

men nauwkeurig bij te houden, bij wie en waar een handboek aanwezig is. 

Bij wijziging dient elkeen een vernieuwde versie te ontvangen. Zorg ervoor dat men 

overal de laatste versie hanteert om eventuele misverstanden te voorkomen. 

 

Alle documentatie kan gebundeld worden tot een handboek, waarbij de documenten 

genummerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het moet permanent beschikbaar zijn, 

veranderingen en aanpassingen moeten mogelijk zijn en de vormgeving is zodanig 

dat inspectie mogelijk is. 

 

De registratiedocumenten, meetresultaten, e.d. moeten bewaard worden voor 2 jaar 

na verlopen van de houdbaarheidstermijn van het product. De wateranalyse moeten 

minstens 3 jaar bewaard worden. 
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Het handboek is essentieel voor een efficiënte en effectieve toepassing van het 

HACCP – plan. Mogelijke elementen van het handboek zijn weergegeven in Figuur 7. 

 

FIGUUR 7: MOGELIJKE NIET-LIMITERENDE INHOUD VAN EEN DOCUMENTATIESYSTEEM 

Registraties 

 Klachtenregistratie 

 Procesafwijkingen en correctieve acties 

 Analyseverslagen 

 Controlekaarten inkomende grondstoffen 

 Meetgegevens inkomende grondstoffen 

 

Procedures/instructies 

 Controle-instructie ontvangst  

 Monsternameprocedure en instructie 

 Controle-instructie apparatuur 

 Controle ongediertebestrijding 

 Analyseprocedure en instructie 

 

Ondersteunende formulieren 

 Kwaliteitsbeleid 

 Reikwijdte van de HACCP-studie  

 Teamsamenstelling met ev. verwijzing naar personeelsdossiers  

 Productspecificaties: Product- en gebruiksbeschrijving:  

 Flowchart: voor en na confirmatie + ev. plattegronden 

 Gevarenidentificatie 

 Risico – inschatting 

 Controlemaatregelen 

 Overzicht van de CCP’s 

 Kritische waarden en streefwaarden 

 Monitoringsysteem: meet-/observatiemethode, frequentie, verantwoordelijke 

 Corrigerende maatregelen: incl. klachtenbehandeling, terugnameprocedure, … 

 Verificatieprocedure 

 Verslagen van de bijeenkomsten van het HACCP-team 

 Documenten waarnaar in de HACCP-documenten wordt verwezen 

 Preventieve beheersmaatregelen (GHP) 

 

Overige 

 alle gegevens en info die gebruikt werden bij de risico – inschatting en bepaling van de 

kritische grenswaarden 

 wetgeving – wettelijke vereisten 
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1. MICROBIOLOGISCHE GEVAREN 

 

Onder de micro-organismen die alom verspreid voorkomen bevinden zich bacteriën, 

schimmels, gisten en virussen. Niet alle micro-organismen zijn schadelijk. 

Sommigen zijn oorzaak van bederf van voedingsmiddelen (bvb. verzuring door 

melkzuurbacteriën) en maken aldus het product ongeschikt voor consumptie. 

Andere micro-organismen echter zijn pathogeen. Ze kunnen aanwezig zijn in een 

voedingsmiddel zonder dat er een waarneembare vorm van bederf is. Zij worden 

beschouwd als microbieel gevaar. Zij kunnen bij consumptie van het besmette 

product een infectie of vergiftiging veroorzaken. 

 

1.1. Bronnen van microbiologische gevaren 

 

De meest voorkomende bronnen van voedingsgerelateerde pathogenen zijn: 

 

- de grondstoffen: de microbiële flora van grondstoffen die in een 

voedingsbedrijf binnenkomen is zeer divers. Ze is afhankelijk van de aard van 

de grondstof, de hygiënemaatregelen bij de leverancier, de opslag- en 

transportcondities (vb. temperatuur) enz..personeel: mensen kunnen drager 

zijn van pathogene kiemen zonder dat ze ziektesymptomen vertonen. 

Bijgevolg kan een onvoldoende persoonlijke hygiëne, zoals bvb. het nalaten 

van de handen te wassen na toiletgebruik, oorzaak zijn van de overdracht 

van pathogenen van mens naar voedingsmiddel. Ook de beweging van 

personeel gecontamineerd met pathogene bacteriën van laag risico- (bvb. 

grondstoffenopslag) naar hoog-risicozones (vb. inpakafdeling) kan een bron 

van besmetting zijn. In deze hoog-risicozones zijn strenge maatregelen nodig 

daar er geen hittebehandeling meer volgt om het risico op contaminatie te 

reduceren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van voedingsgerelateerde 

pathogenen met de mens als drager (bron: Forsythe S.,the microbiology of 

safe food) . 

 

Bron Aard besmetting 

Feces Salmonella spp. 

Shigella spp. 

Norovirus 

Braaksel Norovirus 

Huid, neus, huidinfecties Staphylococcus aureus 

 

- Omgeving: lucht, water en procesapparatuur en materiaal kunnen eveneens 

een bron zijn van contaminatie. Water moet van drinkwaterkwaliteit zijn en 

de microbiologische kwaliteit dient regelmatig gecontroleerd te worden. 

Accumulatie van voedselresten op gebruikte materialen en het niet omzichtig 

omspringen met afval (vb. niet gescheiden houden van afval- en 
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voedselstroom) waardoor door kruiscontaminatie besmetting van 

voedselproducten kan optreden. 

 

Hoewel vegetatieve micro-organismen afgedood worden tijdens het bakken (dit is 

niet altijd het geval voor bacteriële sporen en toxines (zie 1.3)), zijn bereide 

producten vatbaar voor microbiële nabesmetting door de omgevingslucht, het 

materiaal en /of personeel.  

Het is duidelijk dat de mens een zeer belangrijke schakel in de overdracht van 

microbiologische contaminatie vormt. Daarom wordt een goede persoonlijke hygiëne 

als zeer belangrijke beheersmaatregel aangegeven ter preventie van 

voedingsgerelateerde microbiologische gevaren.  

 

1.2. Voedselinfectie en voedselintoxicatie 

 

Voedselvergiftiging is een algemene term voor elke ziekte die het gevolg is van het 

nuttigen van besmet voedsel. Er kan echter een onderscheid gemaakt worden 

tussen voedselinfectie en voedselintoxicatie.  

 

- Voedselinfectie  

Een voedselinfectie ontstaat nadat via de voeding of via drinkwater levende 

ziekteverwekkende bacteriën werden opgenomen. Infecties zijn het gevolg van het 

binnendringen, het overleven in het darmkanaal van deze pathogenen en de 

vermeerdering in het lichaam van de consument. Omdat voedselpathogenen zich 

dus eerst nog moeten vermenigvuldigen tot een voldoende hoog aantal, zullen de 

symptomen niet onmiddellijk na consumptie van het besmette levensmiddel 

zichtbaar worden De tijd die verloopt tussen blootstelling en het optreden van 

ziekteverschijnselen (de incubatietijd) varieert van enkele uren (8-tal uur) tot enkele 

weken. In het geval van bv. Listeria monocytogenes bestaat de kans dat de 

symptomen pas na 3 weken tot uiting komen. 

De pathogene kiemen  moeten slechts in zeer lage aantallen aanwezig zijn om een 

voedselinfectie te kunnen veroorzaken. 

Een voedselinfectie gaat meestal gepaard met koorts, misselijkheid, braken en 

diarree. 

Gekende en belangrijke voedselpathogenen behoren o.a. tot de genera Salmonella, 

Listeria, Campylobacter (Neyts, 2004). 

 

- Voedselintoxicatie 

Vele bacteriële pathogenen produceren toxines of gifstoffen in bepaalde 

omstandigheden. Bij intoxicaties is er sprake van vermeerdering en toxineproductie 

van de pathogene organismen in het voedsel vóór consumptie. De symptomen van 

een voedselintoxicatie kunnen optreden kort (1 tot 6 uur) na consumptie van het 

besmette levensmiddel. Van zodra de toxines in het maagdarmkanaal bereikt 

hebben, kunnen de gevolgen ervan tot uiting komen in tegenstelling tot een 

voedselinfectie waar nog een verdere vermenigvuldiging van de betreffende kiem 

noodzakelijk is. Het is bij een voedselintoxicatie dus niet nodig dat levende micro-
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organismen met het voedsel worden opgenomen. Het is best mogelijk dat bij analyse 

van een levensmiddel dat de oorzaak was van een voedselintoxicatie geen micro-

organismen meer worden teruggevonden: een verhittingsproces kan namelijk het 

groot aantal ziekteverwekkende kiemen die de toxines produceerden afgedood 

hebben. Hittestabiele toxines echter kunnen hierdoor niet vernietigd worden. 

Voorbeelden van hittestabiele toxines zijn de emetische (braakopwekkende) toxines 

geproduceerd door Staphylococcus aureus en Bacillus cereus die resistent zijn tegen 

temperaturen van 100 tot 120°C (S. aureus) en 121°C (B. cereus) gedurende lange 

periode (90 min).  

Een voedselintoxicatie gaat niet gepaard met koorts maar veroorzaakt wel krampen, 

misselijkheid, braken en/of diarree. 

Enkele veroorzakers van voedselintoxicaties zijn onder meer toxines geproduceerd 

door Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. 

Bepaalde voedselintoxicanten zoals Clostridium botulinum en Bacillus cereus zijn in 

staat sporen te vormen en kunnen zo extreme omstandigheden waaronder ook 

verhitting overleven. Beheersing van deze groep vereist ofwel een sterke verhitting 

zoals een sterilisatie of zodanige productieomstandigheden dat de sporen niet 

kunnen kiemen en verder ontwikkelen. 

 

-  Infectueuze of toxische dosissen 

 

In de meeste gevallen is het aantal micro-organismen dat via besmetting terecht 

komt op een product onvoldoende om ziekte te veroorzaken. Door gunstige 

omstandigheden (tijd/temperatuur-combinaties) tijdens opslag en bereiding kan 

uitgroei van de aanwezige micro-organismen en/of toxineproductie plaatsvinden tot 

aantallen/concentraties die wel ziekte kunnen veroorzaken. 

 

1.3. Factoren die de groei van micro-organismen favoriseren 

 

Bij de ontwikkeling van micro-organismen in voedingsmiddelen spelen naast de 

bewaartemperatuur vooral ook de zuurtegraad (pH) en de waterbeschikbaarheid of – 

activiteit (aw-waarde) een zeer belangrijke rol.  

 

1.3.1. Zuurtegraad 

 

- Bakkerijproducten kunnen door middel van hun pH in 3 categorieën ingedeeld 

worden:hoogzure bakkerijproducten  pH < 4,6 

- laagzure bakkerijproducten  4,6 > pH < 7alkalische bakkerijproducten  pH > 7 

Verschillende bakkerijproducten en ingrediënten hebben een pH en aw die 

microbiologische groei verhinderen terwijl andere waarden hebben die de groei juist 

gaan bevorderen.  
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1.3.2. Wateractiviteit 

 

Bakkerijproducten kunnen door middel van hun aw–waarde eveneens in 3 

categorieën ingedeeld worden: 

- hoge wateractiviteit  aw > 0,85 

- normale wateractiviteit  0,6 > aw < 0,85 

- lage wateractiviteit  aw < 0,6 

 

Vele bakkerijproducten en hun ingrediënten hebben een pH groter dan 4,6 en een 

hoge wateractiviteit wat inhoudt dat de groei van pathogenen meestal niet 

verhinderd wordt.  

De pH van pudding bijvoorbeeld gebruikt in gevulde bakkerijproducten is gelegen 

tussen 5,8 en 6,6 en heeft een aw-waarde van 0,99. Deze pH en aw zijn ideaal voor 

de groei van Salmonella spp. (Leitenberger & Röcken, 1998)  

Het is echter belangrijk in het achterhoofd te houden dat de pH en de aw-waarde 

gedurende de opslag veranderen. Bijvoorbeeld, glazuur heeft een lage aw-waarde en 

vormt normaal gezien geen microbiologisch probleem. Het raakvlak tussen de cake 

en het glazuur echter heeft een hogere aw-waarde ten gevolge van de vochtmigratie 

uit de cake waardoor microbiologische groei van bvb. Staphylococcus aureus (kan 

groeien bij aw-waarde ≥ 0.85) wordt bevorderd. 

 

1.3.3. Proces- en bewaartemperatuur 

 

De meeste bakkerijproducten zijn vers en worden bij omgevingstemperatuur 

bewaard. Andere producten zoals cakes gevuld met fruit, slagroom, … worden 

gekoeld of bevroren bewaard om een langere houdbaarheid te bekomen. 

 

Om de gewenste textuur en kwaliteit te bekomen, krijgen de meeste 

bakkerijproducten een hittebehandeling. Er zijn echter ook producten die 

(slag)room, glazuur, noten, fruit bevatten die helemaal geen hittebehandeling 

ondergaan. (Bryan et al, 1997) 

 

Vegetatieve pathogene micro-organismen worden gedood tijdens het bakproces ten 

gevolge van hun lage hitte-resistentie. Sommige micro-organismen vormen sporen 

(sporenvormers) die het bakproces wel kunnen  overleven ten gevolge van hun hoge 

hitteresistentie en die later, onder gunstige omstandigheden (niet beheerste 

verpakking- en opslagcondities) kunnen uitgroeien tot aantallen die schadelijk zijn 

voor de gezondheid. Als belangrijke sporenvormers worden Bacillus cereus en 

Clostridium botulinum genoteerd. (Bryan et al, 1997)  

De pasteurisatiewaarde is gelijk aan de tijd (min) gedurende dewelke een product 

een  kerntemperatuur van 70°C moet hebben opdat de pasteurisatie doeltreffend 
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zou zijn. De pasteurisatie-waarde hangt af van het bedoelde micro-organisme dat 

men wil afdoden. In het algemeen wordt als criterium Streptococcus faecalis 

genomen. Voor deze bacterie komt een verhitting gedurende 1 minuut bij 70°C 

overeen met een pasteurisatiewaarde gelijk aan één. 

De kerntemperatuur van brood en banket nadert op het moment van afbakken 

95°C. Dit moment kondigt zich visueel aan door het aanwezig zijn van een bruine 

korst. 

1.4. Overzicht van relevante pathogene micro-organismen 

 

1.4.1. Salmonella spp. 

 
EIGENSCHAPPEN 
 

Salmonella spp. zijn staafvormige, Gram-negatieve bacteriën die niet in staat zijn 

sporen te vormen. Salmonella spp. kunnen groeien bij temperaturen tussen 7°C en 

46,2°C met als temperatuuroptimum 35 tot 43°C.  De pH waarbij Salmonella spp. 

kunnen overleven en groeien, is gelegen tussen 3,8 en 9,5 met als groeioptimum 

een neutrale pH. Salmonella spp. zijn bacteriën die pasteurisatie niet overleven.  

 

Salmonella veroorzaakt gastro-enteritis (salmonellosis) bij inname van een relatief 

lage dosis en na een incubatieduur van 6 - 48h. Salmonellosis wordt gekenmerkt 

door misselijkheid, braken, buikkrampen, diarree, hoofdpijn en koorts.  

 

BESMETTINGSBRONNEN 
 

Eieren vormen een belangrijke bron van Salmonella spp. in bakkerijproducten. 

Salmonella spp. worden teruggevonden op de eierschaal, maar Salmonella enteritidis 

kan ook teruggevonden worden binnenin het ei.  

De pasteurisatie van eiproducten zorgt voor een vernietiging van Salmonella 

enteritidis. Het gebruik van ongepasteuriseerde eieren verhoogt daarom het risico op 

besmetting met Salmonella enteritidis.  

Het gebruik van gecontamineerde eieren zorgt er bovendien ook voor dat 

werkoppervlakken, materiaal en handen besmet raken, waardoor de contaminatie 

zich verder kan verspreiden.  

 

- Naast eieren zijn er ook nog andere ingrediënten die een besmetting met 

Salmonella spp. kunnen bevatten.Melkproducten zoals verse of gedroogde melk, 

boter, room en kaas kunnen echter Salmonella spp. bevatten door een 

onvoldoende pasteurisatie of door nabesmetting.  

- Salmonella spp. werden ook teruggevonden in bloem. Hoewel de bloem te droog is 

voor de vermenigvuldiging van de bacteriën, kunnen cellen enkele maanden in 

leven blijven en later, onder gunstige omstandigheden, reproduceren. 
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- Er zijn ook nog een aantal andere ingrediënten waar Salmonella spp. in 

teruggevonden zijn namelijk cacao, chocolade (vooral melkchocolade), kokosnoot, 

pindanoten, pindakaas, fruit, kruiden en aroma’s.  

 

Aangezien vele ingrediënten Salmonella spp. kunnen bevatten is permanente 

oplettendheid noodzakelijk om bacteriële groei in deze ingrediënten te verhinderen 

en ook kruisbesmetting te vermijden.  

Salmonella spp. kunnen namelijk gemakkelijk verspreid worden door 

kruisbesmetting wanneer ingrediënten of afgewerkte producten in contact komen 

met dierlijke producten (verse eieren) of met besmette oppervlakken tijdens 

productie, opslag en transport. 

 

BEHEERSMAATREGELEN 
 

- Eieren  

Aangezien rauwe eieren vaak een bron van Salmonella spp. zijn, is het gebruik van 

gepasteuriseerd heelei, eiwit en eierdooier kritisch voor het beheersen van 

salmonellosis in bakkerijproducten. Gepasteuriseerde producten moeten altijd 

gebruikt worden in licht of ongebakken producten of in producten waarbij het 

mengen van eieren vereist is. Gepasteuriseerde eieren dienen bewaard te worden bij 

max. 4°C.  

Wanneer rauwe eieren gebruikt worden, is het aangeraden om geen gebroken eieren 

te gebruiken om het risico op voedselvergiftigingen te verminderen.  

Verse eieren dienen koel (ideaal 7°C) bewaard te worden om de groei van aanwezige 

Salmonella spp. te verhinderen. 

 

- Productieomstandigheden 

De productieomstandigheden spelen ook een belangrijke rol in de vernietiging van 

Salmonella spp. Bakken of koken zou alle aanwezige Salmonella spp. moeten doden, 

maar de effeciëntie van afdoding zal afhangen van een aantal factoren zoals de 

samenstelling van het product (pH, aw, bewaarmiddelen), besmettingsgraad en 

tijd/temperatuur van het verhittingsproces. 

 

- Temperatuurbeheersing 

De strikte temperatuurcontrole is kritisch bij het verzekeren van de veiligheid van 

bakkerij-ingrediënten die verse room bevatten. De koeling (7°C) van met (slag)room 

gevulde gebakjes verhindert de groei van Salmonella spp. Nochtans blijven 

Salmonella spp. levensvatbaar tijdens bewaring bij koel- en vriestemperaturen en ze 

kunnen groeien bij temperaturen tot 6°C. Daarom kan temperatuurmisbruik in om 

het even welk stadium tijdens verwerking, distributie en opslag, de veiligheid van 

met (slag)room gevulde bakkerijproducten of hun ingrediënten in gevaar brengen. 
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1.4.2. Staphylococcus aureus 

 

EIGENSCHAPPEN & ZIEKTEN 
 

Deze bolvormige Gram-positieve bacteriën groeien bij een temperatuur van 10-45°C 

met een optimumtemperatuur van 35-37°C. Het optimale pH bedraagt 6 tot 7 maar 

S. aureus kan eveneens groeien bij pH-waarden van 4,5 tot 9,3. De aw-waarde 

waarbij S. aureus kan groeien bedraagt 0,83.  

Sommige stammen kunnen hittebestendige enterotoxines vormen in voedsel bij een 

aw-waarde van minimum 0,87 en een pH tussen 5,1-9. De opname van een 

hoeveelheid toxine van < 1,0 μg is voldoende om symptomen te induceren. 

S. aureus is een zouttolerante maar hittegevoelige bacterie die niet goed kan 

concurreren met de normale flora van voedingsmiddelen.  

 

BESMETTINGSBRONNEN 
 

De belangrijkste besmettingsbronnen van S. aureus zijn mensen en dieren. S. 

aureus wordt gedragen in neusholten, keelholte en op de huid van de mensen.  

Het is ook aanwezig in lucht, water, melk, riolering en op contactoppervlakken.  

Nabesmetting is ook mogelijk door lucht, oppervlakken en kruisbesmetting.  

 

BEHEERSMAATREGELEN 
 

Een belangrijke beheersmaatregel ter voorkoming van een contaminatie door S. 

aureus is de algemene proces- en persoonlijke hygiëne.  

Ook de temperatuur speelt een grote rol. Een strikte temperatuurcontrole van 

afgewerkte producten en hun ingrediënten is kritisch om de groei en de 

enterotoxineproductie te remmen. 

 

Om de mogelijke aanwezigheid van S. aureus te reduceren is het onmiddellijk 

verwarmen na voorbereiding van vullingen en gevulde producten aangeraden.  

Het herkoken van bvb. pudding na het toevoegen van verdikkingsmiddelen 

vernietigt de mogelijks geïnoculeerde S. aureus. De aanwezigheid van S.aureus kan 

echter ook leiden tot toxinevorming. Het enterotoxine is hittestabiel en wordt 

bijgevolg bij een bakproces niet vernietigd. Indien de besmetting bijgevolg te hoog is 

( > 105 Kve/g) kan al toxinevorming opgetreden zijn en is opkoken geen 

beheersmaatregel meer.  

 

1.4.3. Bacillus spp. 

 
EIGENSCHAPPEN & ZIEKTEN 

 

Deze Gram-positieve staafvormige micro-organismen groeien bij een temperatuur 

van 8-55°C met een optimumtemperatuur van 28-35°C. Ze kunnen groeien bij pH-

waarden van 4,5 tot 9,3.  
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Bacillus spp. zijn sporenvormers en de gevormde sporen zijn droogte- en 

hitteresistent. Ze kunnen ook enterotoxines produceren.  

Bacillus cereus kan zowel met als zonder zuurstof leven (facultatief anaëroob). 

Het veroorzaakt infecties bij mensen en dieren zoals wondinfecties, 

bloedvergiftiging, mastitis en meningitis. Ook voedselvergiftiging is een gevolg van 

Bacillus cereus. Er zijn twee types van voedselintoxicatie bekend die worden 

veroorzaakt door twee verschillende toxines. De ziekte met als belangrijkste 

symptoom diaree wordt veroorzaakt door een toxine met een groot moleculair 

gewicht. De ziekte met als belangrijkste symptoom overgeven, wordt veroorzaakt 

wordt door een laag moleculair hitte stabiel peptide (cereulidetoxine). 

Bacillus subtilis sporen zijn hitte resistent en kunnen het bakproces overleven. 

Wanneer deze sporen aan een warme, vochtige omgeving worden blootgesteld 

(langzame afkoeling), gaan ze zich opnieuw ontwikkelen. Eerst zal de kruim lichtjes 

verkleuren en ontstaat er een fruitige geur. Vervolgens gaat het brood verslijmen en 

stinken. Dit verschijnsel wordt leng of broodziekte genoemd. 

Inname van een grote hoeveelheid besmet brood, kan een voedselvergiftiging 

veroorzaken. Braken is het symptoom dat bij deze ziekte het meest voorkomt, gevolg 

door diarree, buikpijn, hoofdpijn en zweten. De symptomen houden niet lang aan. 

Patiënten zijn meestal na 1 tot 8 uur hersteld. 

 

BESMETTINGSBRONNEN 

 
- B. cereus hecht zich aan tarwe, welke tot bloem gemalen wordt. Daarom worden 

sporen van Bacillus spp. vaak teruggevonden in bloem en producten gebaseerd 

op bloem. De sporen zullen het bakproces overleven waardoor ze onder gunstige 

omstandigheden kunnen uitgroeien met mogelijke toxineproductie tot gevolg. 

De overleving van sporen tijdens het bakproces hangt af van het type product, de 

interne temperatuur die tijdens het bakken wordt bereikt en de thermische 

weerstand van de sporen.  

- De sporen van Bacillus spp. zijn ook teruggevonden in melk waar ze de 

pasteurisatie overleven. Vandaar dat Bacillus spp. een probleem vormen in 

melkproducten zoals room, gedroogde melk en weiconcentraten.  

- Kruiden zoals gember, foelie, kaneel, knoflook, en pizzakruiden kunnen ook 

sporen of toxines bevatten.  

- Andere bakkerij-ingrediënten die een bron van Bacillus spp. kunnen zijn, zijn 

gedroogde eieren, sojaproteïne, rijst, gist, gedroogd fruit en cacao. 

 

BEHEERSMAATREGELEN 
 

De conventionele methodes van beheersing omvatten de juiste hygiënevoorschriften 

en systemen voor de controle van grondstoffen. Nochtans zullen deze maatregelen 

niet alle sporen elimineren of zullen ze de kieming en de groei van Bacillus spp. niet 

verhinderen in afgewerkte producten. Tevens kan Bacillus cereus hittebestendige 

toxines vormen die bij het bakproces niet vernietigd worden.  
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Wegens de heterogeniteit van Bacillus spp. is het efficiënter om een combinatie van 

een aantal invloedsfactoren (bvb. temperatuur, pH, zoutconcentratie en CO2) toe te 

passen, binnen de beperkingen van de voedingsmatrix en de aanvaardbaarheid van 

de consument. 

 

De groei van Bacillus spp. in afgewerkte producten kan worden beheerst d.m.v. 

bewaarmiddelen. Propaanzuur, calcium- of kaliumpropionaten en calciumacetaat 

kunnen de kieming en de groei van sommige Bacillus spp. vertragen. 

Melkzuurbacteriën kunnen ook Bacillus spp. inhiberen, door de stijgende 

zuurtegraad als gevolg van de productie van melk- en azijnzuur.  

 

Sporen van Bacillus spp. zijn bekend voor hun hitteweerstand. De thermische 

resistentie wordt beïnvloed door de pH van het product.  

Voldoende verhitting met respect voor de bakprogramma’s is verplicht.  

 

1.4.4. Listeria monocytogenes 

 

EIGENSCHAPPEN & ZIEKTEN 

 

Listeria monocytogenes is een Gram-positieve staafvormige bacterie van dieren 

overgebracht op mensen. Ze hebben een optimale groeitemperatuur van 35 °C, 

maar de bacterie groeit ook bij temperaturen tussen de 0 °C en 45 °C. Het pH-

groeigebied bevindt zich tussen 5 en 9. 

Listeria kiemen zijn opmerkelijk resistent tegen diepvriezen, drogen en hitte.  

 

Listeriosis, veroorzaakt door Listeria monocytogenes, wordt gekenmerkt door 

bloedvergiftiging, meningitis en spontane abortus of doodgeboorte bij zwangere 

vrouwen. Deze symptomen worden voorafgegaan door een fase met lichte 

griepsymptomen.  

De grote risicogroep voor listeriosis wordt uitgemaakt door de YOPI’s (young, old, 

pregnant en immunodeficiënt). 

  

BESMETTINGSBRONNEN 
 

Listeria is een algemeen voorkomende bacterie die vooral aanwezig kan zijn op 

rauwe, ongewassen groenten en in een aantal levensmiddelen. Deze bacterie kan 

zich snel vermenigvuldigen in voedingsmiddelen die onvoldoende verhit zijn, te lang 

zijn bewaard of onder slechte hygiënische omstandigheden zijn geproduceerd of 

klaargemaakt.  

De Listeria bacterie reproduceert zich bij voorkeur in producten op basis van rauwe 

melk, zoals bvb. zachte kaassoorten van ongepasteuriseerde rauwe melk (zoals Brie 

de Meaux, Camembert au lait cru, Reblochon fermier en Coulommiers), (slag)room, 

boter, botergebaseerde gevulde gebakjes en cakes en in ambachtelijk ijs. Een 

verhittingsstap is, indien mogelijk, aangeraden. 
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Deze bacterie vermenigvuldigt zich ook bij lage temperaturen, zoals in een 

huishoudkoelkast.  

 

Contaminatie met L. monocytogenes gebeurt zeer vaak door nabesmetting van 

afgewerkte producten. Kritische punten hierbij zijn de verdampers in de 

koelruimten alsook de afvoerputjes. Ten einde nabesmetting te vermijden is  het 

belangrijk  deze kritische punten regelmatig goed te reinigen en te desinfecteren  

 

BEHEERSMAATREGELEN 
 

Strikte hygiëne en temperatuurcontrole zijn essentieel om besmetting en groei van 

deze ziekteverwekker te voorkomen. Aangezien temperatuurmisbruik regelmatig 

kan voorkomen in de voedselindustrie, is temperatuur alleen geen geschikte manier 

om de veiligheid van producten besmet met L. monocytogenes te verzekeren.  

 

1.4.5. Shigella spp. 

 

EIGENSCHAPPEN & ZIEKTEN 
 
Shigella spp. zijn Gram-negatieve, niet-sporenvormende, toxineproducerende, 

bacteriën die het maag-darmkanaal infecteren en in het ileum maar vooral in het 

colon darmontstekingen veroorzaken. Shigella veroorzaakt bacillaire dysenterie en 

is zeer besmettelijk. Het genus Shigella bevat 4 verschillende species waarvan S. 

sonnei de dominante veroorzaker is van voedselinfecties binnen het genus in 

ontwikkelde landen. 

 

Bij weinig licht, een hoge relatieve luchtvochtigheid en gemiddelde temperatuur 

(toilet!) kunnen Shigella cellen twee tot drie dagen en in sommige gevallen tot meer 

dan 17 dagen overleven. Bij 37°C en bij 12°C overleven Shigella kiemen minder goed 

dan bij 20°C (kamertemperatuur!!). 

 
BESMETTINGSBRONNEN 
 

Voedsel en water kunnen gecontamineerd worden door direct of indirect contact 

met fecaal materiaal van geïnfecteerde mensen. De minimale infectieuze dosis 

bedraagt slechts 100- 200 bacteriën. De bron is uiteindelijk altijd de mens, maar 

kan verlopen via bijvoorbeeld voedsel of water dat door een geïnfecteerd persoon is 

besmet of via voorwerpen (toilet!). Op besmette handen kunnen Shigella kiemen 

enkele uren in leven blijven.  

 

BEHEERSMAATREGELEN 

 

Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk. Hoewel de minimale infectieuze dosis van 

Shigella spp. klein is en overdracht van mens op mens frequent voorkomt, is het 

verrassend hoe effectief eenvoudige hygiënemaatregelen kunnen zijn om 

verspreiding van de bacterie te voorkomen. Handen wassen en op de juiste wijze 
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omgaan met feces en mogelijk fecaal besmette voorwerpen vormen de hoeksteen van 

de persoonlijke hygiëne en minimaliseren de verspreiding van de infectie binnen het 

gezin. Zolang er personen met klinische verschijnselen zijn, moet men extra 

zorgvuldig zijn. 

 

1.4.6. Norovirussen 

 
EIGENSCHAPPEN & ZIEKTEN 
 

Norovirussen (voorheen beschreven als Norwalk-like virussen) zijn bekende 

oorzaken van gastro-enteritis bij de mens. Norovirussen veroorzaken klachten bij 

gemiddeld 30-50% van aan het virus blootgestelde personen van alle leeftijden, met 

de hoogste incidentie in kinderen. Na een incubatietijd van gemiddeld 1-3 dagen 

treedt koorts op met misselijkheid, braken, hoofdpijn en diarree als opvallende 

klinische symptomen. De ziekteverschijnselen duren gemiddeld 2 dagen bij 

personen met een goede gezondheid, maar soms aanzienlijk langer, met name bij 

nuljarigen  en ouderen. Virusuitscheiding vindt plaats via braaksel en feces, en kan 

tot drie weken na de eerste ziekteverschijnselen aanhouden. Norovirussen zijn zeer 

besmettelijk. 

 

BESMETTINGSBRONNEN 
 

Norovirussen zijn zeer besmettelijk en secundaire infecties komen dan ook vaak 

voor, wat kan leiden tot explosieve verspreiding van de gastro-enteritis op plaatsen 

waar mensen dicht bijeen leven, zoals in zorginstellingen.  

De introductie van het Norovirus in een gevoelige groep kan gebeuren via al dan 

niet symptomatische personen, maar ook via besmet water of voedsel. Schelpdieren 

en verse vruchten zijn berucht, maar in feite zijn explosies beschreven met vele 

soorten voedsel dat handmatig bereid of geoogst wordt en daarna niet meer verhit.  

 

BEHEERSMAATREGELEN 

 

Preventie van besmetting met Norovirus lijkt vooral kritisch te zijn bij producten die 

rauw of na minimale bewerking worden gegeten (met name schelpdieren, groente en 

fruit), en bij het bewerken van voedsel na een hittebehandeling. Nabesmetting van 

voedsel kan alleen voorkomen worden met strikte hygiëne, inclusief richtlijnen voor 

het uitsluiten van geïnfecteerde voedselbewerkende personen.  
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2. CHEMISCHE GEVAREN 

 

Er kunnen twee typen chemische gevaren onderscheiden worden namelijk 

chemicaliën van natuurlijke oorsprong en toegevoegde chemicaliën. 

Natuurlijk voorkomende chemicaliën zijn toxische stoffen die van nature in de 

levensmiddelen kunnen aanwezig zijn of kunnen ontstaan zonder toedoen van de 

mens. 

Chemische gevaren kunnen ook toegevoegde, gewenste chemische bestanddelen 

zijn die echter in een foutieve concentratie in het product aanwezig zijn en het 

daardoor ongeschikt maken voor consumptie. 

 

Chemische gevaren kunnen dus omschreven worden als ongewenste chemische 

bestanddelen die door hun aanwezigheid het product onveilig kunnen maken voor 

consumptie. Ze kunnen als dusdanig aanwezig zijn in de grondstoffen, in het 

product ontstaan via bepaalde reacties of omzettingen of tijdens het 

verwerkingsproces in het product terechtkomen door onzorgvuldig handelen. 

 

2.1. Verontreinigingsbronnen 

 

2.1.1. Mycotoxines 

 

Mycotoxinen zijn natuurlijk voorkomende metabolieten van schimmels die een 

acuut toxisch of een chronisch toxisch effect hebben op de mens, sommige zijn 

kankerverwekkend. De productie van toxinen is niet hoofdzakelijk verbonden aan 

de groei van de schimmel.  

De meeste mycotoxinen zijn stabiel en overleven de diverse processen die bij de 

bereiding van levensmiddelen worden toegepast. 

 

De belangrijkste mycotoxinen zijn: 

 

- Aflatoxinen 

Aflatoxinen worden geproduceerd door bepaalde stammen van Aspergillus flavus, 

Aspergillus parasiticus, Aspergillus nomius.  

Ze zijn sterk mutageen en toxisch bij een grote opname wat kan leiden tot een acute 

vergiftiging. 

Aflatoxinen zijn hittestabiel en worden meestal tijdens de opslag van granen, noten 

en oliehoudende zaden, door de aanwezige schimmels geproduceerd. 

 

- Ochratoxinen 

Ochratoxine is een mycotoxine dat door schimmels van de families Penicillium en 

Aspergillus gevormd worden. Het toxine kan aangetroffen worden in producten zoals 

graan, rijst, koffiebonen.  

Het toxine veroorzaakt bij de mens nieraandoeningen en tumoren van de 

urinewegen.  
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- Zearalenone 

Zearalenone wordt door Fusarium-schimmels geproduceerd. Het toxine kan 

voorkomen in maïs, gerst, haver en tarwe en het kan ook aanwezig zijn in brood. 

Het mycotoxine is stabiel in voedsel, hitteresistent en kan leiden tot oestrogene 

afwijkingen.  

 

- Deoxynivalenol (DON, vomitoxine) 

Fusarium culmorum en Fusarium graminearum zijn schimmels die DON produceren. 

Het toxine komt voornamelijk voor in granen zoals maïs, gerst, haver en tarwe. De 

gevolgen van inname van dit toxine zijn groeivertraging, verminderde 

voedselinname, aantasting immuunsysteem en vruchtbaarheid, irritatie van het 

maagdarmkanaal.  

 

- Fumonisinen 

Fumonisine is een mycotoxine, dat voornamelijk geproduceerd wordt door Fusarium 

moniliforme en Fusarium proliferatum. Het toxine wordt voornamelijk aangetroffen 

op maïs. De stof wordt er van verdacht bij mensen carcinogeen te zijn. Zo wordt er 

bij een verhoogde opname van fumonisine (bv. maaltijden met veel maïs) een groter 

aantal mensen met slokdarmkanker waargenomen. Ook wordt spina bifida met 

maïsrijke maaltijden in verband gebracht. 

 

- Moederkoorn-alkaloïden of Ergot-alkaloïden 

Moederkoorn (Claviceps purpurea) vormt een dicht netwerk of mycelium van 

schimmeldraden dat kan voorkomen op tarwe, rogge en triticale. Het is zichtbaar 

met het blote oog en de granen worden bij de ingangscontrole  in de maalderij 

hierop gecontroleerd.  Het bevat amines die een misselijkmakende geur verspreiden 

en aan gebakken producten kan doorgegeven worden.  

De giftige neurotoxische alkaloïden, zoals ergotamine, die kunnen leiden tot 

darmkrampen, doorbloedingsproblemen, waardoor vingers en tenen afsterven, en 

hallucinaties.  

 

- Patuline 

Bepaalde schimmels, voornamelijk van de genera Penicillium, Aspergillus en 

Byssochlamys, kunnen patuline produceren. Dit mycotoxine veroorzaakt toxische 

effecten bij dieren. Patuline is acuut toxisch, genotoxisch, cytotoxisch, 

immunosuppressief, teratogeen en waarschijnlijk neurotoxisch voor de mens. De 

schimmels die patuline produceren groeien op bepaalde voedingsmiddelen, 

waaronder fruit. Patuline komt het meest voor in appels en appelproducten zoals 

appelcompote en appelsap en wordt geproduceerd tijdens de oogst en de bewaring 

van appels die beschadigd zijn of bedorven zijn door de groei van schimmels. Om 

patulinegehalte in levensmiddelen zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk bij 

het gebruik van appels deze visueel op schimmelgroei te controleren (ook inwendig 

in het klokhuis) en beschimmelde appels niet te gebruiken. Bovendien kan het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaloide
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergotamine&action=edit
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wassen van appels het gehalte aan patuline verlagen. Ook een kortere bewaartijd 

vermindert de kans op de vorming van patuline. 

 

- T-2 en HT-2-toxines 

Fusarium acuminatum, Fusarium poae en Fusarium sporotrichoides kunnen groeien 

op gewassen en T-2- en HT-2-toxines produceren onder vochtige en koele 

omstandigheden. Deze stoffen worden voornamelijk in granen en producten op 

basis van granen teruggevonden, maar kunnen ook in andere levensmiddelen zoals 

soja of zonnebloempitten aanwezig zijn. De toxines bevinden zich meestal op de 

buitenkant van de granen en malen, reinigen, sorteren, zeven en pellen van de 

granen kunnen het gehalte aan deze toxines verhogen. De toxines hebben 

immunologische en hematologische effecten. De symptomen hierbij zijn onder 

andere misselijkheid, braken, duizeligheid, diarree en buikpijn. 

 

2.1.2. Additieven, enzymen en aroma’s 

 

Additieven zijn stoffen die bewust toegevoegd worden tijdens het verwerkingsproces 

met als doel een bepaald kwaliteitskenmerk te verkrijgen, bvb. bewaarmiddelen, 

kleurstoffen, smaakstoffen, emulgeermiddelen, … .  

Welke stoffen toegevoegd mogen worden en in welke hoeveelheid is wettelijk 

vastgelegd.  

Een toegevoegde stof kan een gevaar zijn voor de gezondheid wanneer er te grote 

hoeveelheden worden gedoseerd, het gebruikt wordt in voedingsmiddelen waarin 

het niet toegelaten is of wanneer de samenstelling het additief niet overeenkomt met 

de wettelijke samenstelling. 

 

2.1.3. Verpakkingsmateriaal 

 

Wetgeving 

 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van 27 oktober 2004 inzake materialen en 

voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende 

intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG 

Nota betreffende: Verklaring van overeenstemming – etikettering van materialen en 

voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (www.FAVV.be) 

 

Chemische stoffen kunnen uit het verpakkingsmateriaal migreren naar de 

producten die zij omvatten. Een aantal soorten verpakkingsmaterialen worden 

gereglementeerd zoals blik, cellofaan, papier, karton, keramische voorwerpen, 

glazen recipiënten, kunststofmaterialen en voorwerpen. 

Een verklaring van overeenstemming voor alle materialen en voorwerpen bestemd 

om met levensmiddelen in contact te komen; ongeacht het soort materiaal waaruit 

zij gemaakt zijn (b.v. kunststof, metaal, verf, karton, papier, ceramiek, enz…) dient 

het verpakkingsmateriaal te vergezellen en moet door de leverancier ter beschikking 

gesteld worden van de levensmiddelenproducent. In deze verklaring van 
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overeenstemming bevestigt de leverancier dat het materiaal/voorwerp in 

overeenstemming is met de vereisten van de EU -wetgeving, en indien van 

toepassing, met de Belgische wetgeving onder de gebruiksomstandigheden. 

 

2.1.4. Reinigings- en desinfectiemiddelen 

 

Alleen in de levensmiddelenindustrie goedgekeurde  desinfectiemiddelen mogen 

worden gebruikt, waarbij de toegestane dosering niet overschreden mag worden. Na 

gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen moet altijd grondig gespoeld worden. 

Alle middelen moeten worden bewaard in recipiënten die voorzien zijn van een 

duidelijk etiket en dusdanig worden opgeslagen, dat elk risico van verontreiniging 

uitgesloten is.  

 

2.1.5. Smeermiddelen en olie 

 

Als smeermiddel mogen alleen vetten en oliën worden gebruikt die geschikt zijn voor 

toepassing in de voedingsindustrie (foodgrade-smeermiddelen).  

 

2.1.6. Milieucontaminanten 

 

Een milieucontaminant is een stof die via het milieu het voedsel verontreinigt. Bvb. 

zware metalen (komen in de voeding terecht als gevolg van opname door gewassen 

die gebruikt worden als grondstoffen), dioxinen (voornamelijk in dierlijke vetten en 

zuivelproducten en in veel mindere mate in groente, fruit en granen), PCB’s. 

 

2.1.7. Residuen 

 

Residuen zijn resten van stoffen die toegevoegd worden tijdens een bepaald stadium 

van de agrarische keten (bvb. pesticiden) of tijdens een bepaalde processtap (bvb. 

reiniging), maar geen rol meer spelen in het voor de consument bestemde 

voedingsmiddel en ongewenst zijn. De maximale residuconcentraties zijn wettelijk 

vastgelegd.  

 

2.1.8. Acrylamide 

 

Acrylamide staat bekend als een synthetische stof die wordt gebruikt in de vorm 

van polyacrylamide (een polymeer), bij de fabricage van polymeren (plastic), in 

papierfabrieken en bij waterbehandeling.  

Een aantal jaren terug werd aangetoond dat ook op een natuurlijke wijze 

acrylamide wordt gevormd in bepaalde voedingsmiddelen.  

 

Acrylamide ontstaat nl. tijdens de verhitting van een voedingsmiddel door de reactie 

van suikers met het aminozuur asparagine, een bouwsteen van eiwitten.  
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Deze reactie vindt vooral plaats in zetmeelrijke producten, bijvoorbeeld aardappelen 

en granen, die bij temperaturen boven 100 - 180 °C worden verhit (grillen, braden, 

bakken, roosteren, barbecuen en frituren). In gekookte aardappelen wordt geen 

acrylamide gevonden. 

 

Uit een onderzoek blijkt dat een bepaald rijsmiddel (ammonium bicarbonaat) 

invloed heeft op de acrylamidevorming in bepaalde graanproducten (bijvoorbeeld 

ontbijtkoek). Het weglaten en vervangen van dit rijsmiddel verlaagt het 

acrylamidegehalte aanzienlijk.  

 

Er werden in de eerste plaats hoge acrylamidegehalten gemeten in zetmeelrijk 

voedsel dat werd verhit, zoals chips, zoutjes en frieten, en ook in ontbijtkoeken en 

pepernoten. Daarnaast in veel mindere mate ook in (rogge-)brood, beschuit, toast, 

cornflakes, crackers, kruidnoten en koffie. 

 

Acrylamide is bij proefdieren (ratten en muizen) kankerverwekkend gebleken. Op 

basis hiervan wordt aangenomen dat het mogelijk ook bij mensen kanker kan 

veroorzaken.  

Op dit moment worden er geen normen gesteld aan producten die acrylamide 

kunnen bevatten omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn over het precieze risico 

van deze stof.  

 

Op Europees vlak werden wel richtwaarden vastgelegd (zie: Aanbeveling van de 

Commissie van 10 januari 2011 inzake onderzoeken naar de acrylamidegehalten in 

levensmiddelen). Voor brood bedraagt het een indicatieve maximum-richtwaarde 

van 150 µg acrylamide/kg brood. Meer informatie is terug te vinden via 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm. 

 

2.1.9. Polyaromatische koolwaterstoffen 

 

Tijdens het bakken kunnen naast acrylamide andere schadelijke stoffen in de 

producten ontstaan zoals de polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze worden  

kunnen gevormd worden bij het herbakken van bakresten.  

PAK's worden in het menselijk lichaam omgezet in zeer reactieve stoffen 

(metabolieten). Deze metabolieten zijn mogelijk kankerverwekkend, 

hormoonverstorend en kunnen het afweersysteem ontregelen 

Het is dus belangrijk om de bakresten op de recipiënten door een afdoende reiniging  

tot een minimum te herleiden zodat geen contaminatie van de eropvolgende 

producten plaatsvindt.  

 

2.1.10. Technische hulpstoffen 

 

Bij de bereiding van voedingsmiddelen mogen, indien nodig, technische hulpstoffen 

gebruikt worden. Deze technische hulpstoffen of hun bijproducten mogen geen 
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gezondheidsrisico’s opleveren in geval van onvermijdelijke residuële aanwezigheid in 

het eindproduct en ze mogen eveneens geen technologisch effect hebben op het 

eindproduct. Meer informatie hierover is terug te vinden in de omzendbrief 

PCCB/S3/CHX/1018782 (http://www.favv-

afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/) betreffende het gebruik van technische 

hulpstoffen bij de bereiding van levensmiddelen. 

 

2.2. Beheersmaatregelen 

 

- Natuurlijk voorkomende chemische gevaren zoals mycotoxinen kunnen vermeden 

worden door bvb. inkoopspecificaties op te stellen voor producten die deze 

gevaren kunnen bevatten, door eisen te stellen aan de leveranciers i.v.m. 

leveranciersattesten, … . 

- Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het van groot belang dat deze correct 

toegepast worden, dat de juiste middelen gebruikt worden en dat de wachttijden 

gerespecteerd worden.  

- Opstellen van een hygiënisch ontwerp met aanduiding en vermelding van 

smeerpunten, reiniging- en desinfectie uitvoeren volgens voorschriften, … .  

- Additieven moeten gebruikt worden volgens de wettelijke gebruiksvoorwaarden. 

- Producten moeten droog bewaard worden om schimmelgroei te vermijden. 

 

http://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/


 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-B - 19/22 

3. FYSISCHE GEVAREN 

 

3.1. Verontreinigingsbronnen 

 

Fysische gevaren zijn allerhande vreemde bestanddelen die via de grondstoffen of 

tijdens het verwerkingsproces in de producten kunnen terechtkomen waardoor die 

onveilig worden voor consumptie.  

Ze kunnen onderverdeeld worden in fysische gevaren eigen aan voedingsmiddelen 

en fysische gevaren niet eigen aan voedingsmiddelen. De eerste groep omvat 

verontreiniging via dierlijke grondstoffen zoals beensplintertjes, graten, loodhagel, 

restjes van eischalen en verontreiniging via plantaardige stoffen zoals pitten, stenen 

uit steenvruchten, … . 

 

De volgende fysische gevaren niet eigen aan voedingsmiddelen kunnen onder meer 

voorkomen: 

- via de omgeving zoals hout, glas ( lampen ) en ongedierte; 

- via machines en apparatuur zoals bouten, moeren, messen en kunststof; 

- via materiaal en verpakkingsmateriaal zoals hout, plastic en koord; 

- via personeel zoals sieraden, sigarettenpeuken, glas, haarspelden, munten en 

schrijfgerief; 

- via ( technisch ) onderhoud zoals ijzervijlsel, borstelharen, bouten, moeren, 

doekjes, stukjes kabel en stukjes isolatie; 

- door sabotage, wat onbeheersbaar is. 

 

 

3.2. Beheersmaatregelen  

 

- Visuele inspectie van grondstoffen, tijdens de bewerking, van het eindproduct 

- Indien mogelijk grondstoffen/producten zeven of filtreren 

- Gebruik van degelijke, harde materialen 

- Afschermen van open verpakkingen  

- Regelmatige controle van apparatuur op mogelijke beschadigingen 

- Vermijden van noodoperaties met behulp van touwtjes, plakband, … 

- Metaaldetectie van verpakte producten 
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4. ALLERGENEN 
 

 

Een allergeen is een voedingsbestanddeel dat een allergische reactie kan opwekken 

bij sommige mensen, bvb. gezwollen en tintelende lippen en mond, duizeligheid, 

braken, diarree, ontsteking van de luchtwegen, astma, eczeem, roodheid van de 

huid, anafylactische shock, … . Anafylactische reacties zijn eerder zeldzaam maar 

kunnen zeer snel optreden en een fatale afloop hebben indien niet binnen de 

minuten medicatie wordt toegediend. 

 

Slechts een beperkt aantal producten is verantwoordelijk voor het merendeel van de 

allergieën. Bij kinderen zijn dit in volgorde van belangrijkheid koemelk, eieren, soja, 

aardnoot, boomnoten, vis en schaaldieren. Bij volwassenen zijn deze aardnoot, 

boomnoten, schaaldieren, vis en eieren. 

 

Aangezien reeds minimale sporen van allergenen reacties kunnen uitlokken bij 

gevoelige personen, zal het nodig zijn om dit gevaar te beheersen binnen het bedrijf. 

Kruisbesmetting met bijvoorbeeld een allergeen ingrediënt, met een recipiënt via 

handen van het personeel, … kunnen reeds aanleiding geven tot de aanwezigheid 

van sporen van dit allergeen in het levensmiddel. 

 

4.1. Beheersmaatregelen 

 

Ieder bedrijf dient een algemeen allergenenbeleid uit te stippelen. Aangezien de 

ernst van sommige van deze ingrediënten vormt de etikettering een belangrijk 

onderwerp.  

In het allergenenbeleid dient omschreven te worden hoe met de allergenen wordt 

omgegaan. Allereerst moet er nagegaan worden welke allergenen met de 

geproduceerde producten eventueel kunnen geassocieerd worden: grondstoffen 

kunnen al dan niet (sporen) van allergenen bevatten (productieproces en 

kruisbesmetting leverancier), produceren van producten met allergene grondstoffen, 

kruisbesmetting van allergenen in andere levensmiddelen waar bijvoorbeeld geen 

allergenen in zijn toegelaten of allergene-ingredienten worden gebruikt,  

 

Deze voorzorgsmaatregelen kunnen van éénmalige aard zijn door bvb. een scheiding 

door te voeren in plaats of tijd van het productieproces of kunnen van algemene 

aard zijn door bvb. een duidelijke scheiding van recipiënten/scheppen/… voor 

grondstoffen/half afgewerkte en eindproducten, werkmethodiek om kruisbesmetting 

te vermijden opnemen in de verschillende werkinstructies, tijdens de opslag 

producten met allergenen te scheiden van de andere producten, … .  

Het spreekt voor zich dat de beheersing van allergenen via beheersmaatregelen van 

algemene aard moeilijk volledig sluitend kan gemaakt worden in een bedrijf en dat 

in dat geval de nodige voorzichtigheid moet worden aan de dag gelegd inzake 

eindproductspecificaties naar de klanten/consumenten toe. 
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Bakkers dienen steeds op de hoogte te zijn van de allergenen die in bepaald 

producten aanwezig kunnen zijn. De gebruikte allergenen moeten duidelijk vermeld 

worden op de etiketten van verpakte producten. Daarnaast, indien de bakker een 

allergeen ingrediënt, in een product verkoopt en dit product is niet geëtiketteerd, 

moet de verkoper alle nodig informatie kennen om zo indien nodig de klant op de 

hoogte te brengen. 

 

Volgende allergene ingrediënten en producten moeten op het etiket van 

voedingsmiddelen worden vermeld, t.g.v.. het Koninklijk besluit van 13 FEBRUARI 

2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de 

etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.  

- gluten bevattende granen (d.w.z. tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut of de 

hybridesoorten daarvan) en producten op basis van gluten bevattende granen; 

- schaaldieren en producten op basis van schaaldieren; 

- weekdieren en producten op basis van weekdieren 

- eieren en producten op basis van eieren; 

- vis en producten op basis van vis; 

- aardnoten (pinda’s) en producten op basis van aardnoten; 

- soja en producten op basis van soja; 

- lupine en producten op basis van lupine 

- melk en producten op basis van melk (incl. lactose); 

- schaalvruchten (d.w.z. amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, 

pecannoten, paranoten, pistachenoten, en macadamianoten) en producten op 

basis van schaalvruchten; 

- selderij en producten op basis van selderij; 

- mosterd en producten op basis van mosterd; 

- sesamzaad en producten op basis van sesamzaad; 

- zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l 

uitgedrukt als SO2.  

 

4.2. Glutenintollerantie of coeliakie 

 

Gluten zijn tarwe-eiwitten. Ze maken samen met zetmeel het grootste gedeelte uit 

van tarwebloem. Gluten en zetmeel vormen samen de deegstructuur van brood. 

Zonder tarwegluten kan je volgens onze normen geen brood bakken.  

Bepaalde mensen hebben reeds van bij de geboorte last van glutenintolleratie of 

overgevoeligheid. Mensen met glutenallergie mijden dus het verbruik van producten 

op basis van tarwebloem.  

Gluten staat op de allergenenlijst en de wetgeving op allergenen verplicht de 

fabrikant om de aanwezigheid van gluten op het etiket te melden. Dus wanneer in 

een product tarwebloem of tarwegluten verwerkt zit, dient dit extra vermeld op het 

etiket. Brood- en banketproducten bevatten dus in principe steeds gluten. Dit zal in 

principe als eerste geëtiketteerd worden.  

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-B - 22/22 

Wanneer een bakkerij tarwebloemvrije producten maakt, geschikt voor personen 

met glutenallergie, dan is elke vermenging van tarwebloem in deze producten een 

vorm van kruiscontaminatie die dient vermeden te worden. Voor dit type producten 

zullen de nodige voorzorgen moeten genomen worden om elke ongewilde 

contaminatie te vermijden. Bijvoorbeeld: 

- de grondstoffen bestemd voor tarwegluten vrije producten worden gescheiden 

bewaard  van tarwebloem of meel op basis van tarwebloem 

- tarwegluten-vrije producten kunnen enkel gemaakt worden in afwezigheid 

van  producten op basis van tarwebloem 

- de gebruikte recipiënten en materialen voor de productie van tarwegluten-

vrije producten dienen grondig gereinigd te worden en op afwezigheid van 

restanten gecontroleerd worden 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-C  - 1/15 

DEEL IV-C - FLOWCHARTS 

 

1. ALGEMEEN ................................................................................................................................... 2 

2. PRODUCTGROEPEN .................................................................................................................. 2 

3. FLOWCHARTS VULLINGEN .................................................................................................... 4 

3.1. BANKETBAKKERSROOM EN RIJSTVULLING ................................................................................ 4 
3.2. SLAGROOM ................................................................................................................................... 4 
3.3. KOUDE BANKETBAKKERSROOM, AFDEKGELEI, FONDANT (SUIKERAFDEK),… OP BASIS VAN 
KOUD OPLOSBARE INSTANTPOEDERS GEBRUIKT VOOR FINALE AFWERKING .................................... 5 
3.4. FRUITVULLING OP BASIS VAN VERS OF BLIKFRUIT .................................................................... 5 
3.5. VLEESVULLING ............................................................................................................................ 6 

4. FLOWCHARTS PRODUCTGROEPEN ..................................................................................... 7 

4.1. PRODUCTGROEP 1A – (SPECIAAL) BROOD VERS ........................................................................ 7 
4.2. PRODUCTGROEP 1B – (SPECIAAL) BROOD - DIEPVRIES ............................................................. 8 
4.3. PRODUCTGROEP 2 – LUXE BROOD .............................................................................................. 9 
4.4. PRODUCTGROEP 3 – DROOG GEBAK ......................................................................................... 10 
4.5. PRODUCTGROEP 4 – VIENNOISERIE .......................................................................................... 11 
4.6. PRODUCTGROEP 5 – KOUDE PATISSERIE .................................................................................. 12 
4.7. PRODUCTGROEP 6 – WARME PATISSERIE ................................................................................ 13 
4.8. PRODUCTGROEP 7 – AF TE BAKKEN PRODUCTEN .................................................................... 14 
4.9. PRODUCTGROEP 8 – HARTIGE SNACKS .................................................................................... 15 
 

 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-C  - 2/15 

1. ALGEMEEN 

 

Dit deel van HACCP bevat de algemene flowcharts van een aantal productgroepen.  

Bij deze flowcharts staan de CCP’s en PVA’s vermeld, overeenstemmend met de 

risico-inschatting uit Deel IV-D.  
Ook de flowcharts van een aantal vullingen werden opgenomen in dit deel.  

 

Toelichting 

Probeer met behulp van deze voorbeeldflowcharts, eigen flowcharts op te stellen 

voor elke productgroep in jouw bakkerij.  

 

 

2. PRODUCTGROEPEN 

 

Tabel 1 bevat een mogelijke, niet-limitatieve indeling in productgroepen van het 

assortiment van de brood- en banketbakkerij. 

 

 

TABEL 1 – PRODUCTGROEPEN 

 Productgroep Omschrijving Ingrediënten Voorbeelden 

1. Brood(jes) en speciaal 

brood (definitie cfr. 

Wetgeving) 

Brood 

Speciaal brood 

Harde luxe 

Pistolets, broodjes 

bloem(mix), water, gist, 

suiker, zout, vetstoffen 

wit, grof, 6 granen, 4 seizoenen, 

soja, boerenbrood, 

zonnebloempitbrood, … 

Pistolets, stokbrood, piccolo’s, 

keizerpistolets, ciabatta, … 

2. Luxe brood(jes) Broodsoorten met 

toevoeging van vetten, 

eieren en andere 

ingrediënten 

bloem(mix), water, gist, 

suiker, zout, vetstoffen 

rozijnen, melk, 

chocolade, parelsuiker, 

eieren, … 

sandwiches, rozijnenbrood, 

suikerbrood, chocoladebrood, 

melkbrood, paashazen  … 

3. Droog gebak Beslag zonder extra 

toevoegingen 

bloem(mix), boter, 

eieren, suiker, … 

cake, … 

halffabrikaat voor biscuit, 

soezen, koeken, … 

4. Viennoiserie Gerezen 

bladerdeegproducten 

bloem, water, gist, 

boter, suiker, zout, … 

meegebakken 

banketbakkersroom 

achtkoek, chocoladekoek, …  

5. Koude patisserie Droog gebak als basis 

en afwerken met 

slagroom, 

banketbakkersroom, … 

droog gebak 

banketbakkersroom, 

fruitvulling, chocolade, 

slagroom, vers fruit, 

marsepein, … 

biscuit, crème au beurre, eclairs, 

crèmekoek, vers fruit-taart, 

boule de berlin, … 

6. Warme patisserie Gebak met vullingen 

meegebakken 

bloem(mix), boter, 

eieren, suiker, … 

banketbakkersroom, 

fruitvulling, …  

rijsttaart, confituurtaart, … 
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 Productgroep Omschrijving Ingrediënten Voorbeelden 

7. Af te bakken 

producten 

Diepgevroren 

producten die nog 

moeten afgebakken 

worden voor verkoop 

 koeken, broodjes, pistolets, 

viennoiserie, … 

 

8. Hartige snacks  snacks met/zonder 

vlees 

worstenbrood, quiches, 

croissant met ham en kaas, 

pizzabaguettes, … 

9. Belegde broodjes Broodjes met groenten 

en beleg 

  

10. Chocoladeproducten Producten op basis van 

chocolade 

chocolade, ingrediënten 

voor vullingen, … 

pralines, chocopasta, 

taartversiering, … 

11. IJs  ijsmix, melk, water, … schepijs, ijstaarten, sorbets, … 

 

Productgroepen 9, 10 en 11 zijn nevenactiviteiten. Meer informatie met betrekking 

tot de nevenactiviteiten van de brood- en banketbakkerij is terug te vinden in Deel 

IV-E.  
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3. FLOWCHARTS VULLINGEN 

 

3.1. Banketbakkersroom en rijstvulling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Slagroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 
(MIXEN) 

EV.OPKOKEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

EV. AFKOELEN 

EV. SPUITZAK 
VULLEN 

 
BEWAREN  
 

CCP1,2&3 
PVA1&2 

CCP5 
CCP6 PVA3 

PVA4&5 

PVA6 

CCP9 

PVA14 

CCP5 

PVA1 

PVA9 

OPKLOPPEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

SPUITZAK 
VULLEN 

 
BEWAREN  
 

CCP1&3 
PVA1 

CCP5 
CCP6 

PVA15 

PVA14 

CCP5 
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3.3. Koude banketbakkersroom, afdekgelei, fondant (suikerafdek),… op 

basis van koud oplosbare instantpoeders gebruikt voor finale afwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Fruitvulling op basis van vers of blikfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENEN 
BLIKKEN 

OPSLAG 
BLIKFRUIT 

ONTVANGST 
BLIKFRUIT 

BEWERKEN 
 

BEWAREN 

PVA17 BEWERKEN 
VERS FRUIT 

OPSLAG 
VERS FRUIT 

ONTVANGST 
VERS FRUIT 

BEWAREN 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 
(MIXEN) 

EV. SPUITZAK 

BEWAREN 

PVA3 

PVA4 

PVA6 

CCP5 

PVA1 
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3.5. Vleesvulling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV. BEREIDEN 

EV. AFKOELEN 

EV. GEKOELDE 
OPSLAG   

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

CCP4 
PVA1&2 

CCP5 
CCP6 

PVA18 
 

CCP5 

PVA9 
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4. FLOWCHARTS PRODUCTGROEPEN 

 

4.1. Productgroep 1a – (Speciaal) Brood vers 

 

 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 

AFWEGEN 

KNEDEN 

OPBOLLEN 

VORMEN 

VOORRIJS 

NARIJS 

DECOREREN/ 
INSNIJDEN 

BAKKEN 

EV.. 
 ONTVORMEN 

 
AFKOELEN 

OPSLAG 

SNIJDEN 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA3 

CCP1&3 
PVA1 

CCP5 
CCP6 

PVA4&5 

PVA12 

PVA6 

PVA7 

CCP7 

PVA1 

PVA13 
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4.2.  Productgroep 1b – (Speciaal) Brood - diepvries 

 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 

AFWEGEN 

KNEDEN 

OPBOLLEN 

VORMEN 

VOORRIJS 

NARIJS 

DECOREREN/ 
INSNIJDEN 

BAKKEN 

EV. ONTVORMEN 

AFKOELEN 

SNELVRIEZEN 

VERPAKKEN 
 

OPSLAG IN 
DIEPVRIEZE
R 

DIEPVRIES-
TRANSPORT 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA3 

CCP1&3, 

PVA1 

CCP5 
CCP6 

PVA4&5 

PVA12 

PVA6 

PVA7 

CCP7 

PVA1 

PVA13,  CCP6 

INTERMEDIAIR 
TRANSPORT 
HALFAFGEWERKTE 
DIEPVRIESPRODUCTEN 

CCP6 
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4.3. Productgroep 2 – Luxe brood 

 

 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 

AFWEGEN 

KNEDEN 
 

OPBOLLEN 

VORMEN 

VOORRIJS 

NARIJS 

DECOREREN/ 
INSNIJDEN 

BAKKEN 

EV. 
ONTVORMEN 

AFKOELEN 

OPSLAG 

SNIJDEN 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

EV. DOREREN 

BIJMENGEN  VAN 
ROZIJNEN, 

SUIKERPARELS 
 

PVA3 

CCP1,2&3 
PVA1&2 

CCP5&6 
 

PVA4&5 

PVA6 

PVA7 

PVA12 

CCP7 

PVA1 
 

PVA13 
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4.4. Productgroep 3 – Droog gebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMEN/ 
UITROLLEN 

BAKKEN 

EV. 
ONTVORMEN 

AFKOELEN 

OPSLAG 
HALFFABRICATEN TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

KOUDE 
PATISSERIE 

EV. DOREREN 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 
(MIXEN) 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA3 

CCP1,2&3 
PVA1&2 

CCP5&6 
 

PVA4&5 

PVA6 

CCP7 

PVA12 

PVA1 

 

PVA13 
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4.5. Productgroep 4 – Viennoiserie 

 

 

 

SAMENSTELLEN 

BAKKEN 

EV.  
ONTVORMEN 

AFKOELEN 

TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

EV. DOREREN 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 

KNEDEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA3 

CCP1,2&3 
PVA1&2 

CCP5&6 

PVA4&5 

PVA6 

VORMEN/ 
UITROLLEN 

CHOCO- 
LADE 

BANKET- 
BAKKERS- 

ROOM 

... 

FRUIT- 
VULLING 

CCP7 

PVA12 

PVA1 

PVA13 

PVA11 
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4.6. Productgroep 5 – Koude patisserie 

 

 

 

 

 

 

 

VERS FRUIT 

DROOG 
GEBAK 
(PG3) 

BANKET- 
BAKKERS- 

ROOM 
SAMENSTELLEN 

DECOREREN 

OPSLAG/ 
TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

... 

SLAG- 
ROOM PVA11 

PVA11 

CCP5 

PVA12 

CCP8 
PVA13 
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4.7. Productgroep 6 – Warme patisserie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUIT- 
VULLING 

BANKET- 
BAKKERS- 

ROOM 
SAMENSTELLEN 

EV. DECOREREN 

OPSLAG/ 
TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

OPSLAG 

ONTVANGST 

AFWEGEN 

MENGEN 
(MIXEN) 

VORMEN/ 
UITROLLEN 

BAKKEN 

AFKOELEN 

EV. 
ONTVORMEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

VLEES- 
VULLING 

RIJST- 
VULLING 

... 

EV. DOREREN 

CCP1,2&3 
PVA1&2 

CCP5&6 PVA3 

PVA4&5 

PVA6 

PVA11 

CCP7 
 

PVA11 

PVA12 

PVA1 

PVA9 

CCP5 

CCP8 
PVA13 
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4.8. Productgroep 7 – Af te bakken producten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV. ONTDOOIEN 

VORMEN/ 
UITROLLEN 

BAKKEN 

AFKOELEN 

TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

OPSLAG 
DIEPVRIES 

ONTVANGST 
DIEPVRIES 

EV. DOREREN   
/RIJZEN 

CCP1 

CCP6 

CCP7 

PVA12 

PVA13 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           DEEL IV-C  - 15/15 

4.9.  Productgroep 8 – Hartige snacks 

 

 

 

 

SAMENSTELLEN 

BAKKEN 

AFKOELEN 

TOONBANK 

VERPAKKEN 

EV. TRANSPORT 

EV. DOREREN 

VLEES- 
VULLING BAGUETTE BLADER- 

DEEG 

VULLING 
BVB. 

KAAS, 
GROENTEN 

PVA11 

CCP10 
 

CCP5 

PVA12 

PVA9 

CCP8 
PVA15 
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DEEL IV-D - RISICO-INSCHATTING 
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1. ALGEMEEN 

 

Dit deel gaat dieper in op de risico-inschatting, de kritische punten en de 

beheersmaatregelen die gepaard gaan met de productieprocessen binnen de brood- 

en banketbakkerij. 

Elke onderneming moet volgens het HACCP-stappenplan haar eigen 

activiteiten doorlichten. De vermelde PVA’s en CCP’s (Deel IV-C, Deel IV-D, 

Deel IV-E en Deel IV-F) zijn enkel een richtlijn en elk bedrijf dient zijn eigen 

gevarenanalyse en risico-inschatting uit te voeren en op te stellen.  
 

Versoepeling 

De brood- en banketbakkerij die in aanmerking komt voor versoepeling neemt 

kennis van de basisprincipes waarop de HACCP-studie is gebaseerd en van de 

manier waarop kritische punten zijn vastgelegd.  

De bakkers dienen zelf geen CCP’s vast te leggen. Zij kunnen gebruik maken van de 

kritische punten en punten van aandacht die voor de respectievelijke producties 

zijn vastgelegd. Zij zal de aangegeven beheersmaatregelen opnemen binnen haar 

dagelijkse praktijk.    

 

Toelichting 

Nadat het productieproces in kaart is gebracht aan de hand van een flowchart, kan 

men verder gaan met een gevarenanalyse en risico-inschatting. 

Dit deel bevat een risico-inschatting van de meest voorkomende processtappen.  

In paragraaf 3 & 4 wordt per processtap nagegaan wat de verschillende gevaren zijn 

die met deze stap geassocieerd worden (gevarenanalyse). Vervolgens wordt de kans 

en ernst van deze gevaren nagegaan. De kans is de mogelijkheid dat het gevaar in 

het eindproduct voorkomt. Deze kans is afhankelijk van de bedrijfssituatie, -

historiek, de aanwezige maatregelen, het aantal klachten, … . De ernst van het 

gevaar is de grootte van het gevolg voor mens en dier m.a.w. hoe ernstig dit gevaar 

is als het in aanraking komt met mens of dier. 

De kans en ernst van het gevaar leidt tot de risicotaxatie. Afhankelijk van de grootte 

van de kans en de ernst, wordt aan het risico een waarde toegekend. Hoe groter de 

kans en de ernst, hoe groter het risico en hoe belangrijker het is om dat gevaar te 

beheersen. 

Gevaren met een groot risico zijn kritische controlepunten (CCP). Deze punten 

vragen een continue aandacht en registratie. 

Gevaren met een matig risico zijn punten van aandacht (PVA). Zij vragen extra 

aandacht. 

In paragraaf 5 is een overzicht terug te vinden van alle PVA’s en CCP’s, samen met 

hun limiet, beheersmaatregelen en correctieve acties. 

 

Neem enkel de risico-inschatting van de processtappen die in uw bedrijf van 

toepassing zijn.  

Meer informatie is terug te vinden in Deel IV-A – Inleiding tot HACCP. 
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2. GRONDSTOFFEN 

 

Elke bakkerij dient een inventaris te hebben van alle in gebruik zijnde grondstoffen. 

Voor elk van deze grondstoffen dient een grondstofspecificatie aanwezig te zijn met 

vermelding van de samenstelling (in volgorde van procentuele belangrijkheid), 

aanwezige allergenen, microbiële, chemische en/of fysische limietwaarden voor de 

gevaren vastgesteld in de bakkerij (zie Deel II). Vraag deze grondstofspecificatie aan 

bij uw leverancier.  

 

Mogelijke bakkerijgrondstoffen (niet limitatieve lijst): bloem, suiker, gist, 

broodverbeteraar, fruitmengsels, vers fruit, eieren, melk,  kant en klare rijstepap, 

chocolade, rozijnen, room, banketbakkersroom, …. 

 

Ook van het gebruikte verpakkingsmateriaal dient een specificatie aanwezig te zijn, 

die aangeeft dat het verpakkingsmateriaal geschikt is voor het bedoelde gebruik in 

de bakkerij (bvb. zakken voor brood en kleinbrood, dozen voor gebak,…).  

Zie ook: Nota betreffende “Verklaring van overeenstemming – etikettering van 

materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen 

(www.FAVV.be)” en Deel IV-B 2.1.3. van deze gids.  

  

 

http://www.favv.be/
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3. RISICO-INSCHATTING PROCESSTAPPEN 

 

Ter verduidelijking 

Type: Microbiologisch (M), Chemisch (C), Fysisch (F) en Allergenen (A). 

Risico (R): Kans (K) en ernst (E)  

klein (K), matig (M) of groot (G) 

De kans die toegekend wordt is deze van voorkomen van het betreffende gevaar in het eindproduct indien de ‘beheersmaatregel’ 

zou falen of niet aanwezig is  

 

KANS  
 
ERNST  

KLEIN 
K 

MATIG 
M 

GROOT 
G 

 

GROOT G 3 4 4 
ernstige 
ziekteverschijnselen, 
mogelijke dood, 
onherstelbare verwondingen 

MATIG M 2 3 4 

substantiële verwondingen of 
ziekteverschijnselen die van 
voorbijgaande aard zijn 

KLEIN K 1 2 3 

beperkte, weinig ernstige 
gevolgen en/of bij beperkte 
groep of extreem hoge 
dosissen gedurende lange 
tijd 

 
 
 

van “theoretisch” 
tot “vrij 
onwaarschijnlijk" 
tot “heeft zich 
slechts een paar 
maal 
voorgedaan” 

"het gevaar kan 
voorkomen” of 
“er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat 
het zich 
voorgedaan 
heeft” 

“het gevaar doet 
zich 
herhaaldelijk 
voor” 

 

3 = PVA  

4 = CCP 
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3.1. Ontvangst 
   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Ontvangst - Algemeen Uitgroei van pathogenen  door 

overschrijden  houdbaarheidsdatum of 

beschadigde verpakking 

M K G 3 PVA1 Controle van de houdbaarheidsdatum bij ontvangst in overeenstemming 

met leveranciersafspraken. 

Controle van de verpakking bij ontvangst 

 Initiële besmetting van het product bij de 

leverancier:  

- Te hoge concentraties aan pesticiden, 

zware metalen, mycotoxines, (niet) 

toegelaten toevoegsels 

 

 

C 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

M 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Grondstofspecificaties met aanbevolen bewaarcondities (bv. frigo) 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig handelen (HACCP) wordt 

geëist en waarin microbiologische, fysische en chemische normen 

vastgelegd worden. 

Eénmaal per jaar wordt er een leveranciersevaluatie uitgevoerd. 

  Residuen van reinigingsmiddel (bvb. 

producten in tanks zoals eigeel) 

C K M 2  

 Te hoge bacteriologische besmetting M K M 2  Eénmaal per jaar worden er analyseverslagen opgevraagd 

 

 Besmetting met vreemde voorwerpen F K M 2  Visuele controle van elke levering 

 

 Aanwezigheid van allergenen  A K M 2  Grondstofspecificaties, leverancierscertificaten  

Vermelding op het etiket van de allergenen die werkelijk in het product 

aanwezig zijn 

Ontvangst - Gekoelde 

producten en 

diepgevroren producten 

Uitgroei van pathogenen door te hoge 

temperatuur 

M M G 4 CCP1 Controle van de temperatuur bij ontvangst 

Weigering van de levering bij temperatuursoverschrijding.  

Onmiddellijk overbrengen van de producten naar opslag zodat de 

koudeketen niet wordt onderbroken 

OPMERKING: 

Karntemperaturen voor ontvangst en opslag van gekoelde en diepgevroren producten: 

In Tabel 1 van Deel III van deze gids worden voor de verschillende grondstoffen, halffabricaten en eindproducten kerntemperaturen opgegeven. In het kader van de beheersing 

van de risico’s dienen deze temperaturen als limietwaarden genomen te worden. 
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   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

 Eiproducten 

 (gepasteuriseerd vloeibaar 

ei) 

Uitgroei van pathogenen door te hoge 

temperatuur 

 

M M G 4 CCP2 Kritische limiet max. 4°C  -  Weigering van de levering bij 

producttemperatuur > 4°C 

 

 Besmetting door aanwezigheid van 

Salmonella  

M  M(*) M 

 

3 PVA2 Microbiologisch certificaat bij elke levering om Salmonella afwezigheid te 

garanderen 

* Opmerking: 

De pasteurisatie van eiproducten heeft de afdoding van Salmonella op het oog. Slechte procescondities bij de leverancier/producent kunnen onvoldoende afdoding en uitgroei tot 

gevolg hebben.  Indien er na de inmenging van de eiproducten nog een verhittingsstap volgt is de kans dat Salmonella via deze producten bij de consument terecht komt als 

Klein in te schatten. Indien er geen verhittingsstap volgt wordt de kans als matig beschouwd (bvb. chocolademousse).  

Bedrijven die eiproducten enkel gebruiken voorafgaand aan het bakproces noteren bijgevolg een kleine kans.  

 Zuivelproducten (bvb. 

verse matten, 

gepasteuriseerde  melk) 

Uitgroei van pathogenen door te hoge 

temperatuur 

 

M M G 4 CCP1 Gepasteuriseerde zuivelproducten: kritische limiet max.  7°C  -  Weigering 

van de levering bij producttemperatuur > 7°C 

Verse zuivelproducten: kritische limiet max. 6°C - Weigering van de 

levering bij producttemperatuur > 6°C  

Erkenningsnummer van de leverancier moet gekend en aanwezig zijn 

Rauwe melk Uitgroei van pathogenen door te hoge 

temperatuur 

 

M M G 4 CCP 

3 

Kritische limiet max. 10°C  -  Weigering van de levering bij 

producttemperatuur > 10°C 

 

 Vleesproducten Uitgroei van pathogenen door te hoge 

temperatuur 

 

M M G 4 CCP4 Gehakt: Kritische limiet max. 2°C, detailhandel: 4°C   

Vleesproducten met uitzondering van deze die op kamertemperatuur 

kunnen bewaard worden : Kritische limiet 7°C 

Bij overschrijden weigeren van de levering 

Analyseresultaten opvragen 
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3.2. Opslag grondstoffen 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Opslag - 

Algemeen 

Microbiologische besmetting door 

overschrijden vervaldatum 

M K M 2  Wekelijks worden de opslagruimten gecontroleerd op THT, verpakkingen en 

hygiëne 

Opslag gebeurt volgens FEFO (correctie indien nodig) 

Controle van de THT voor de bereiding 

 (Kruis)besmetting door onhygiënische 

omgeving, door beschadigde en/of sterk 

vervuilde verpakking 

M,F,C,A M M 3 PVA3 De opslagplaatsen zijn schoon  en worden gereinigd.  

Geopende verpakkingen moeten voldoende worden afgeschermd, voor ze 

terug in het magazijn/de frigo geplaatst worden 

Gekoelde opslag 

 

Uitgroei van pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur 

M M G 4 

 

CCP5 Dagelijkse opvolging van de temperatuur van de frigo’s  

Opslagcondities van de leverancier worden nageleefd. 

Bij een te hoge producttemperatuur (zie opmerking) wordt het product 

vernietigd  

Diepgevroren 

opslag 

 

Uitgroei van pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur 

M M G 4 

 

CCP6 Dagelijks wordt de temperatuur van de vriezers gecontroleerd en 

geregistreerd. 

Opslagcondities van de leverancier worden nageleefd. 

Bij een te hoge producttemperatuur van de diepvriesproducten  

(> - 15°C) wordt het product verwerkt binnen de 24 uur zoniet vernietigd. 

OPMERKING: 

Karntemperaturen voor ontvangst en opslag van gekoelde en diepgevroren producten 

In Tabel 1 van Deel III van deze gids worden voor de verschillende grondstoffen, halffabricaten en eindproducten kerntemperaturen opgegeven. In het kader van de beheersing van 

de risico’s dienen deze temperaturen als limietwaarden genomen te worden  
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3.3. Afwegen (incl. openen verpakking) 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Verpakking 

openen 

Fysische besmetting door omgeving, resten 

van verpakking (plastic, metaal) 

F K M 2 

 

 Oplettendheid en visuele controle door het personeel 

 Kruisbesmetting tussen product en materiaal 

(proper/vuil) 

M K M   2  Afval wordt opgevangen in de daartoe voorziene bakken. 

Afval wordt opgeslagen zodat geen mogelijkheid tot contact met 

levensmiddelen bestaat.  

Geopende verpakkingen worden voldoende beschermd zodat geen 

besmetting mogelijk is.  

Afwegen Besmetting van de grondstoffen met 

allergenen  

A K G 3 PVA4 

 

 

Er zijn duidelijke instructies met betrekking tot het afwegen en de 

reiniging van werkmateriaal. 

Er is een specifieke productvolgorde die besmetting door achterblijvende 

allergenen voorkomt  

 Uitgroei van mogelijk aanwezige pathogenen 

ten gevolge van te lange bewaring van de 

grondstoffen buiten koeling. 

M K G 3 PVA5 Controle van de houdbaarheidsdatum bij in gebruik name van het 

product 

Tijdens de opleiding van het personeel wordt uitvoerig de nadruk gelegd 

op het belang van het behoud van de koude keten. Er zijn duidelijke 

instructies met betrekking tot het afwegen. 

 Ongewenste deeltjes die terechtkomen in het 

deeg door gebruikte materialen en/of door het 

personeel. 

F K M 2  Het materiaal is in goede staat. Beschadigd materiaal wordt verwijderd. 

Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne. Zij zijn tevens opgeleid om hygiënisch te handelen.  

Ev. grondstoffen zeven ter voorkoming van een fysische besmetting 

 Residu van reinigingsmiddel in het gebruikte 

recipiënt voor het afwegen. 

C K M 2  Het personeel is opgeleid en er zijn duidelijke instructies met betrekking 

tot de reiniging en desinfectie. 
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3.4. Mengen van ingrediënten 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Mengen 

ingrediënten 

Kruisbesmetting door slecht gereinigde 

menginstallatie en/of werkmateriaal met 

uitgroei van pathogenen tot gevolg.  

M K M 2  Het personeel is opgeleid en er zijn duidelijke instructies met betrekking 

tot de reiniging en desinfectie. 

 Kruisbesmetting met mogelijke allergenen. A K G 3 PVA6 Er zijn voldoende maatregelen ter voorkoming van kruisbesmetting van 

allergenen. 

 Besmetting van het deeg door het personeel 

tijdens bereiding. 

M, F K M 2  Het personeel is opgeleid en  kent de richtlijnen omtrent de persoonlijke 

hygiëne. 

De richtlijnen met betrekking tot de persoonlijke hygiëne houden dit 

gevaar onder controle. 

 Besmetting van de grondstoffen tijdens het 

mengen door onderdelen van de 

menginstallatie. 

F K M 2  Het materiaal is in goede staat. Beschadigd materiaal wordt hersteld of 

verwijderd Er zijn duidelijke instructies vastgesteld waaring beschreven 

staat hoe het personeel moet handelen bij het mengen van de 

grondstoffen.  

 Besmetting van het deeg door een residu van 

reinigings- of desinfecteermiddelen 

C K M 2  Het personeel is opgeleid en er zijn duidelijke instructies met betrekking 

tot de reiniging en desinfectie 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                                  DEEL IV -D  - 10/28 

3.5. Vormen, uitrollen, ontrollen, opbollen, … 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Vormen Besmetting van het deeg door het opstrooien 

van niet hygiënisch bewaarde bloem 

(strooibloem). 

M K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld met betrekking tot het gebruik 

van strooibloem. 

 Omgevingsbesmetting van het deeg tijdens 

het bewerken. 

 

M K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld hoe het personeel moet handelen 

bij het uitrollen van de deeg en bij de reiniging en desinfectie. 

 Besmetting van deeg met onderdelen van 

rolinstallatie. 

F K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld met betrekking tot het gebruik 

van de rolinstallatie.  

 Besmetting van het deeg door een residu van 

reinigings- of desinfecteermiddelen. 

C K M 2  Het personeel is opgeleid en er zijn duidelijke instructies met betrekking 

tot de reiniging en desinfectie. 

 Aanwezigheid van resten in bakvormen en/of 

–platen 

M,F K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld hoe het personeel moet handelen 

bij de reiniging en desinfectie. 

 Besmetting bij het invetten van de 

vormen/bakplaten 

F, C K M 2  Visuele controle bij het invetten 

Gebruik bij voorkeur plantaardige olie 

 

3.6. Doreren (met eiproduct voorafgaand aan het afbakken) 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Doreren (egg 

wash) 

Besmetting product door gebruik van 

besmette doreervloeistof (op basis van eieren)  

M K M 2  Gebruik bij voorkeur gepasteuriseerde eieren 

Producten worden onmiddellijk gebakken 

Bewaar de doreervloeistof gekoeld en ververs dagelijks 

 

3.7. Insnijden, prikken van degen 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

 Besmetting door mesje F K G 3 PVA7 Oplettendheid en visuele controle door het personeel. 

Nagaan of alle mesjes in omloop aanwezig zijn. 
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3.8. (Af)bakken 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

(Af)bakken Onvoldoende afdoding pathogenen 

 

 

M 

 

 

 

M 

 

 

G 

 

 

 

4 

 

 

 

CCP7 

 

 

 

De oventemperatuur-programma’s zijn zo gerekend dat de 

kerntemperatuur voldoende lang wordt aangehouden tot de optimale 

gewenste afbak wordt bekomen (zie ook volgende).  

De baktijd is productafhankelijk, de kern van het product moet 

minimum 70°C behalen (zie ook Deel IV-B) en de baktijd moet resulteren 

in een volledig afgebakken product. 

Het personeel is opgeleid om de juiste combinatie in te geven. 

 

(1) Bacillus cereus sporen zullen het bakproces kunnen overleven (D100= 0,3 – 8 min). Dit wordt echter ook bepaald door de tijd-temperatuurcombinatie tijdens het afbakken 

en door de aard van het product. Onvoldoende afgebakken producten worden niet aanvaard.  De minimale aw voor groei van de cellen B. cereus is 0,93 - maar broodkruim 

heeft een  gemiddeld aw van 0,95 tot 0,97 dus theoretisch is er wel een mogelijkheid tot uitgroeien van Bacillus cereus. Dit is echter nog niet gerapporteerd, Uitgroei van 

Bacillus subtilis is wel reeds gerapporteerd. Deze uitgroei veroorzaakt “leng” dat resulteert in een slijmerig worden van de kruimstructuur. B. subtilis is echter geen 

pathogeen, uitgroei resulteert in productverlies. Om voorgaande redenen wordt de kans hier op M = Matig  geplaatst 

 Vorming van acrylamide door te hoge 

temperatuur in combinatie met specifieke 

productsamenstellingen met hoge 

suikerhoeveelheden 

C M M 3 

 

PVA8 De oventemperaturen zijn zo aangepast dat voor geen enkele van de 

producten een zichtbare verbranding of extreem bruin-zwarte 

verkleuring optreedt van het gebakken deeg 

Verwijderen van verbrande of aangebrande producten bij visuele 

controle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                                  DEEL IV -D  - 12/28 

3.9. Afkoelen 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Afkoelen Besmetting van de afgebakken producten met 

pathogenen door omgeving en  personeel 

tijdens de afkoelperiode 

M K M 2  Om de kans op omgevingsbesmetting zo laag mogelijk te houden is een 

goede reiniging en desinfectie noodzakelijk. Naleven reinigingsplan.  

Algemene hygiënerichtlijnen, persoonlijke hygiëne,  

Beschermen of afdekken van producten. 

 Uitgroei van pathogenen als B. cereus en S. 

aureus (tengevolge van  nabesmetting) tijdens 

de afkoelperiode (te hoge temperatuur, te 

langzame koeling) 

M K G 3 PVA9 Onder controle houden van de omgevingstemperatuur 

Afkoeltijd zo kort mogelijk ter beheersing van mogelijke uitgroei van 

pathogenen zoals B. cereus of S. aureus (nabesmetting): te koelen 

producten binnen 2 u koelen tot < 7°C.  

 Ongewenste bestanddelen als gevolg van 

omgeving of door het personeel  tijdens de 

afkoelperiode 

F K M 2  Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne. Er zijn tevens instructies opgesteld met betrekking tot 

bescherming en afdekking van de producten tijdens de afkoelperiode. 

 

3.10. Opslag halffabrikaten 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Opslag Algemeen Uitgroei van pathogenen door te lang bewaren M K G 3 PVA10 De hoeveelheid werkvoorraad van microbieel gevoelige producten 

beperken, bvb. banketbakkersroom bereiden voor gebruik binnen één 

dag. 

Opslag gebeurt volgens FEFO = wat eerst komt te vervallen eerst 

gebruiken  

Gekoelde opslag  Uitgroei pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur. 

M M G 4 CCP5 Dagelijks wordt de temperatuur van de frigo’s  gecontroleerd en 

geregistreerd. 

Bij een te hoge producttemperatuur van gekoelde producten wordt het 

product vernietigd.  

 

Diepgevroren 

opslag  

Uitgroei pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur. 

M M G 4 CCP6 Dagelijks wordt de temperatuur van de vriezers gecontroleerd en 

geregistreerd. 

Bij een te hoge producttemperatuur van de diepvriesproducten  
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   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

(> - 15°C) wordt het product dadelijk verwerkt  zoniet vernietigd. 

Ontdooide producten worden niet terug ingevroren 

 

 

3.11. Samenstellen/Decoreren (zie deel 4. voor de risico-inschatting van de verschillende decoraties/vullingen) 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

 Besmetting met pathogenen door persoonlijke 

omgeving tijdens het samenstellen / 

decoreren van de producten 

M M M 3 PVA11 Reinig en desinfecteer apparatuur en gereedschappen  

Gebruik voor nat gebak uitsluitend halffabrikaten die op de 

productiedag zelf zijn bereid (bvb. slagroom, banketbakkersroom) 

 Uitgroei van pathogenen door te lang bewaren M K M 2  Verwerk grondstoffen binnen de houdbaarheidsperiode 

Zo kort mogelijke onderbrekingen van de koude keten 

Houd werkvoorraden zo klein mogelijk 

Bescherm producten tegen besmetting tijdens opslag 

 Aanwezigheid van productvreemde delen door 

personeel en omgeving 

F K M 2  Gebruik geschikt gereedschap en recipiënten 

Let op persoonlijke hygiëne 

Bescherm producten tegen besmetting tijdens opslag 

 

 

3.12. Opslag Eindproducten/Afgewerkte producten 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Opslag Algemeen Uitgroei van pathogene kiemen door 

overschrijden vervaldatum 

M K M 2  Dagelijkse controle op houdbaarheidsdatum. Vervallen producten 

worden verwijderd.  

Dagverse producten worden dagelijks verwijderd. 

Opslag in 

verkoopsruimte 

bakkerij 

Besmetting door personeel en/of klanten M K M 2  Voorkom onbedoeld menselijk contact met de producten door 

- het voldoende afschermen van aangeboden producten voor 

aanraken, hoesten, stofverplaatsing  
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   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

- het gebruik van bvb. een tang voor het nemen van de 

producten. 

Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne. 

Gekoelde opslag 

(frigo, toonbank)  

Uitgroei van pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur of een te lange bewaring 

(*) 

M M G 4 CCP5 Alle te koelen producten dienen in een gekoelde toonbank of frigo 

aanwezig te zijn. 

Dagelijks wordt de temperatuur van de frigo’s en toonbanken 

gecontroleerd deze bedraagt Max. 7°C) 

Bij een te hoge producttemperatuur wordt het product vernietigd. 

Diepgevroren 

opslag 

Uitgroei pathogenen bij een te hoge 

bewaartemperatuur. 

M M G 4 CCP6 Dagelijks wordt de temperatuur van de vriezers gecontroleerd en 

geregistreerd.De temperatuur van de producten dient na 72u ten minste  

-18°C te zijn. 

(*)  Producten afgewerkt met slagroom, banketbakkersroom, hebben een beperkte houdbaarheid.  

De houdbaarheid van gekoelde room- of banketbakkersroom bevattende producten is beperkt tot 48 uur in de koeling  

 

 

3.13. Versnijden (brood, plaatgebak, biscuit, ...) 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

 Kruisbesmetting (microbieel, allergenen) door 

niet gereinigde apparatuur 

M, A K M 2  Het personeel is opgeleid om het materiaal dat gebruikt wordt om te 

versnijden voldoende te reinigen teneinde kruisbesmetting te voorkomen  

controleren  

 Besmetting van het gebak door pathogenen 

door personeel  

M K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld hoe het personeel moet handelen 

bij het versnijden. Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over 

persoonlijke hygiëne 

 Ongewenste bestanddelen afkomstig van 

apparatuur en personeel  

F K M 2  Het materiaal is in goede staat. Beschadigd materiaal wordt verwijderd. 

Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne. 
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3.14. Verpakken 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Verpakken Kruisbesmetting door niet hygiënisch 

bewaard verpakkingsmateriaal. 

 

M K M 2  Het personeel is opgeleid om het verpakkingsmateriaal voor gebruik te 

controleren en om de opslag van het verpakkingsmateriaal zo hygiënisch 

mogelijk uit te voeren. 

 Besmetting van het eindproduct met 

pathogenen door het personeel tijdens het 

verpakken. 

M M M 3 PVA12 Aangezien er geen processtap meer volgt die het gevaar wegneemt, moet 

er extra controle gebeuren op het naleven van de hygiënerichtlijnen 

(hygiënecontrole – maatregelen bij ziekte) 

 Besmetting van het eindproduct met 

verpakkingsmateriaal, door het personeel, … 

tijdens het verpakken.  

F K M 2  Er zijn duidelijke instructies opgesteld hoe het personeel moet handelen 

bij het verpakken.  

Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne.   

 Chemische besmetting door gebruik van 

verpakking die niet geschikt is voor 

voedingsmiddelen 

C K M 2  Specificatie van verpakkingsmateriaal opvragen bij de leverancier. 

Enkel gebuik maken van voedingsgeschikt verpakkingsmateriaal 

Zie ook: Nota betreffende: Verklaring van overeenstemming – etikettering 

van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen (www.FAVV.be) – en deel IV-B 2.1.3. van deze gids  

 

 

 

http://www.favv.be/
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3.15. Transport 

Zie Deel III. Paragraaf 2.8 

 

 

  

 

 

 Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Transport – 

Algemeen 

Besmetting van eindproducten ten gevolge 

van ongeschikte laadruimte  

Besmetting van eindproducten door resten 

van voorgaande lading, vocht, vuil   

Besmetting door restanten van de reiniging 

Besmetting door het samenladen met andere 

producten die de deugdelijkheid van de 

producten kan schaden 

M,C,F M(1) M 3 PVA13 Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne, reiniging en desinfectie en het transport van goederen. 

De opslagruimte wordt gecontroleerd voor het laden van de producten. 

 

Het transport van eindproducten kan hetzij betrekking hebben op beschermde producten waar de kans voor besmetting gereduceerd is door de verpakking, hetij voor 

onbeschermde producten, bvb. in open manden en bakken, waar de kans op besmetting door de omgeving groter is. De kans op besmetting a.g.v. transport wordt ingeschat als 

K= Klein voor verpakte en beschermde producten en als G = Groot voor onbeschermde producten. 

Transport van 

gekoelde 

producten 

Uitgroei pathogenen in eindproducten  door te 

hoge temperatuur bij transport van gekoelde 

producten 

 

M M G 4 CCP8 Transport gekoelde producten bij 7°C of lager indien geen sprake is van 

lokaal vervoer (huis aan huis verkoop). Bij lokaal vervoer, max. 10°C 

De temperatuur bij transport wordt gevolgd en eventueel geregistreerd. 

(zie Deel III) 

 

Transport van 

diepgevroren 

producten  

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij transport van diepgevroren 

producten. 

M M G 4 CCP6 Transport diepgevroren producten bij -18°C, de laadruimte moet ten 

minste -15°C bedragen. De temperatuur bij transport wordt gevolgd en 

eventueel geregistreerd. (zie Deel III) 
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Transport van half 

diepgevroren 

producten naar 

vrieshuizen  

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij transport van half 

diepgevroren producten. 

M K M 2  Producten zijn voordien gekoeld in een snelvriezer tot onder 0°C, 

waardoor elke bacteriële activiteit wordt stilgelegd. Transport in 

diepvrieswagens, waardoor ontdooiing wordt vermeden. Koeling van het 

transport dient vóór vertrek opgezet te worden zodat de producten in 

voldoende gekoelde lucht kunnen getransporteerd worden. 

 De temperatuur bij transport wordt gevolgd en geregistreerd. (zie Deel 

III) 

Transportdocumenten zijn voorzien van de informatie dat de producten 

nog verder dienen ingevroren te worden. 
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3.16. Verkoop in verkoopsruimte/ambulante handel 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

 Besmetting met pathogenen door werkwijze M K M 2  Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne, reiniging en desinfectie en hygiënisch handelen. 

 Besmetting met pathogenen door klanten M K M 2  Producten worden afgeschermd voor elke vorm van contact met de  klant 

die besmetting tot gevolg kan hebben (winkel, ambulante verkoop). 

 Besmetting pathogenen door personeel M K M 2  Het personeel is op de hoogte van de richtlijnen over persoonlijke 

hygiëne, reiniging en desinfectie en hygiënisch handelen. 
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4. SPECIFIEKE RISICO-INSCHATTING VULLINGEN  

4.1. Banketbakkersroom & rijstvulling – (niet) meegebakken 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Ontvangst 

Opslag, Afwegen 

Mengen 

Zie  risico-inschatting processtappen       

Opkoken Onvoldoende temperatuur tijdens het 

kookproces met mogelijke uitgroei van 

pathogenen in de eindproducten 

M M(*) G 4 CCP9 Respecteren kooktijden en kooktemperatuur. 

Goed doorkoken. Kerntemperatuur moet tenminste 75°C bereiken bij 

voldoende lange tijd ( zie Deel III – 2.1.2. Afkoelen en opwarmen – 

diepvriezen en ontdooien) 

Temperatuurcontrole om na te gaan of in praktijk aan deze waarde is 

voldaan, is aanbevolen. 

Afkoelen Zie risico-inschatting processtappen     PVA9  

(*) Opmerking 

Indien de banketbakkersroom of rijstvulling meegebakken wordt is de kans op aanwezigheid en uitgroei van pathogenen klein in te schatten  

Spuitzak vullen Besmetting van de vulling door het personeel 

tijdens afvullen. 

M K M 2  Het personeel is opgeleid en kent de richtlijnen omtrent de persoonlijke 

hygiëne. 

 Kruisbesmetting met pathogenen of 

allergenen door slecht gereinigde 

spuittrechter/zak 

M, A K G 3 PVA14 Er zijn duidelijke instructies met betrekking tot het vullen van de 

spuittrechter/zak en de reiniging en desinfectie van werkmateriaal 

Bewaren 

afgewerkt product 

Uitgroei van pathogenen door een te hoge 

bewaartemperatuur    

M M G 4 CCP5 Dagelijks wordt de temperatuur van de frigo’s  gecontroleerd en 

geregistreerd. 

Bij een te hoge producttemperatuur van gekoelde producten wordt het 

product vernietigd.  

Vulling wordt enkel bij gebruik uit de koeling gehaald. 

Het personeel kent het belang van de bewaring van de koude keten. 

 Uitgroei van pathogenen door te lang bewaren M K M 2  Breng een datum aan op de bewaarde producten . 

Restanten na 12 uur bewaren alleen gebruiken voor verkoop op de dag 

zelf. Geen restanten mengen met verse bereidingen. 

Voorraad max. 24 uur afgedekt en gekoeld bewaren 
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4.2. Slagroom 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Ontvangst 

Opslag 

Afwegen 

Zie risico-inschatting processtappen      Gebruik bij voorkeur dagverse producten 

Opkloppen Besmetting met pathogenen door werkwijze M K G 3 PVA15 Reinig en desinfecteer de recipiënten 

Meng nooit roomrestanten door verse room 

Spuitzak vullen Zie banketbakkersroom       

Bewaren 

afgewerkte 

slagroom  

Zie banketbakkersroom       

 

 

4.3. Koude banketbakkersroom, afdekgelei, fondant (suikerafdek),… op basis van koud oplosbare 

instantpoeders gebruikt voor finale afwerking 

 

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Ontvangst 

Opslag 

Afwegen 

Zie risicoinschatting processtappen      Leverancierspecificaties 

Controle van de THT bij ontvangst en gebruik. Niet aanvaarden/ 

gebruiken indien vervallen 

Mengen, bewerken Besmetting met pathogenen door werkwijze M K G 3 PVA16 Reinig en desinfecteer de recipiënten 

Meng nooit restanten met verse aangemaakt producten  

Bewaren 

afgewerkt product 

Zie banketbakkersroom       
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4.4. Fruitvulling op basis van vers of blikfruit 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Ontvangst fruit in 

blik 

Besmetting door beschadigde, verroeste 

gedeukte en/of gebombeerde blikken 

MFC K M 2  Controle op THT 

Visuele controle bij ontvangst en bereiding 

Ontvangst vers 

fruit 

Aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen 

 

C 

 

K M 2  Vers fruit wassen, spoelen, schillen voor gebruik 

 Aanwezigheid van pathogenen M K M 2  Vers fruit controleren op afwezigheid van aantasting door gisten of 

schimmels. 

Vers fruit wassen, spoelen en schillen voor gebruik.  

Openen blikken Fysische besmetting door metaaldeeltjes, 

etiketdeeltjes, stof, vreemd materiaal, … 

F M M 3 PVA17 Algemene hygiënemaatregelen in acht nemen 

Oplettendheid en visuele controle door personeel 

Bewerken 

blikfruit 

(uitlekken, 

snijden) 

Besmetting door gebruik van onhygiënisch 

recipiënt en door personeel 

M K M 2  Oplettendheid en visuele controle door personeel 

Reiniging van recipiënten na gebruik 

Persoonlijke hygiëne 

Bewerken vers 

fruit (schillen, 

snijden) 

Besmetting door gebruik van onhygiënisch 

recipiënt en door personeel 

M K M 2  Gebruik na het schillen en verwijderen van de oneetbare gedeelten 

propere recipiënten en materialen 

Bewaren vers en 

blikfruit 

Bederf door gisten en schimmels door te hoge 

temperatuur en/of te lang bewaren 

M K M 2  Bewaar versneden fruit en geopend blikfruit  in de koeling 

Zelf gesneden fruit binnen 24u verwerken 

Uiterlijk en geur controleren voor gebruik 

 Oxidatie van blikken C K M 2  Vruchten nooit in blik bewaren, overbrengen in RVS of kunststof bakjes. 
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4.5. Vleesvulling voor hartige snacks, worstenbrood, … 
   Risico  

Processtap Mogelijke gevaren Type K E   R  Beheersmaatregel 

Ontvangst 

Opslag 

Zie risicoinschatting processtappen       

Bewerking 

vleesvulling 

Uitgroei van pathogenen door te lange 

bewaring buiten de koeling alvorens verder te 

verwerken/bakken 

M M M 3 PVA18 Zo kort mogelijk onderbreking van de koude keten 

Persoonlijke hygiëne 

Reinig en desinfecteer recipiënten en materialen 

Het personeel kent het belang van de bewaring van de koude keten. 

Afkoelen 

Bewaren 

Zie risico-inschatting processtappen       

Afbakken van 

worstenbrood en 

hartige snacks 

Onvoldoende afdoding van niet- 

sporenvormende  pathogenen ( bvb. 

Salmonella, Listeria monocytogenes) aanwezig 

in worstenbrood (1) en hartige snacks met 

mogelijke uitgroei in het afgebakken product 

tot gevolg 

Onvoldoende afdoding van sporenvormende 

micro-organismen (o.a. Bacillus cereus) en 

van Bacillus subtilis (leng) 

M 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

G(1) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

CCP10 

 

 

 

 

 

 

 

De oventemperatuur-programma’s zijn zo gerekend dat de 

kerntemperatuur voldoende lang wordt aangehouden tot de optimale 

gewenste afbak wordt bekomen (zie ook volgende).  

De baktijd is productafhankelijk, de kern van het product moet 

minimum 70°C behalen (zie ook Deel IV-B) en de baktijd moet resulteren 

in een volledig afgebakken product. 

Het personeel is opgeleid om de juiste combinatie in te geven. 

 

(1) Er is een verhoogde kans op aanwezigheid van pathogenen in worstenbrood door aanwezigheid van gehakt vlees. Het verhittingsproces (als pasteurisatie)  dient minimaal 

te worden afgestemd op de afdoding van Listeria monocytogenes als meest hitte resistente pathogeen - wat geen probleem mag zijn aangezien bij 2 min aan 70°C er zeker 

nog geen gebakken product bekomen wordt 

(2) De meegeleverde analyseresultaten voor vlees dat ingenomen wordt voor de bereiding van worstenbrood en hartige snacks borgen de veiligheid van de ingenomen 

producten (zie ontvangst) 

(3) Bacillus cereus sporen zullen het bakproces kunnen overleven (D100= 0,3 – 8 min). Dit wordt echter ook bepaald door de tijd-temperatuurcombinatie tijdens het afbakken 

en door de aard van het product. Onvoldoende afgebakken producten worden niet aanvaard.  De minimale aw voor groei van de cellen B. cereus is 0,93 - maar broodkruim 

heeft een  gemiddeld aw van 0,95 tot 0,97 dus theoretisch is er wel een mogelijkheid tot uitgroeien van Bacillus cereus. Dit is echter nog niet gerapporteerd, Uitgroei van 

Bacillus subtilis is wel reeds gerapporteerd. Deze uitgroei veroorzaakt “leng” dat resulteert in een slijmerig worden van de kruimstructuur. B. subtilis is echter geen 

pathogeen, uitgroei resulteert in productverlies. Om voorgaande redenen wordt de kans hier op K= Klein geplaatst 
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5. OVERZICHT CCP’S 

 

CCP Gevaar Limiet * Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP1 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij ontvangst van gekoelde 

producten 

< 7°C 

<2°C VOOR 

GEHAKT VLEES 

(BEHALVE IN 

DETAILHANDEL : 

4°C) 

Controle van de temperatuur bij ontvangst 

Onmiddellijk overbrengen van de producten 

naar opslag zodat de koudeketen niet wordt 

onderbroken 

Elke levering Weigering van de levering bij een 

te hoge temperatuur  

CCP2 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij ontvangst van 

eiproducten 

< 4°C Controle van de temperatuur bij ontvangst 

Onmiddellijk overbrengen van de producten 

naar opslag zodat de koudeketen niet wordt 

onderbroken 

Elke levering Weigering van de levering bij een 

te hoge temperatuur  

CCP3 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij ontvangst van rauwe 

melk 

< 10°C Controle van de temperatuur bij ontvangst 

Onmiddellijk overbrengen van de producten 

naar opslag zodat de koudeketen niet wordt 

onderbroken 

Elke levering Weigering van de levering bij een 

te hoge temperatuur  

CCP4 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur bij ontvangst van 

vleesproducten 

< 2°C voor 

gehakt  

 

(behalve in 

detaihandel : 

4°C) 

< 7°C andere 

Controle van de temperatuur bij ontvangst 

Onmiddellijk overbrengen van de producten 

naar opslag zodat de koudeketen niet wordt 

onderbroken 

Elke levering Weigering van de levering bij een 

te hoge temperatuur  

CCP5 

UItgroei pathogenen door een te hoge 

bewaartemperatuur tijdens de gekoelde 

opslag van ontvangen producten, 

halffabrikaten en eindproducten. 

 

< 7°C  

< 6°C voor 

rauwe melk 

<4°C voor 

producten 

Dagelijkse opvolging van de temperatuur van de 

frigo’s  

Opslagcondities van de leverancier worden 

nageleefd. 

Respecteer bewaartermijn 

Dagelijks Producten vernietigen bij een te 

hoge temperatuur 

Vervallen producten vernietigen 
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CCP Gevaar Limiet * Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

met eieren die 

nog geen 

hittebehandeling 

ondergaan 

hebben. 

< 2°C voor 

gehakt vlees 

producten die 

nog geen 

hittebehandeling 

ondergaan 

hebben voor 

(behalve in de 

detailhandel: 

4°C) 

CCP6 

UItgroei pathogenen door een te hoge 

bewaartemperatuur tijdens de 

diepgevroren opslag van ontvangen 

producten, halffabrikaten en 

eindproducten. 

 

< -18°C Dagelijkse opvolging van de temperatuur van de 

vriezers 

Opslagcondities van de leverancier worden 

nageleefd. 

Respecteer bewaartermijn 

Dagelijks Aanpassen diepvriestemperatuur 

Indien temperatuur > -15°C 

Product binnen de 24u verwerken 

of vernietigen  

CCP7 

Pathogene micro-organismen overleven 

het bakproces 

Kern min 70°C De oventemperatuur-programma’s zijn zo 

gerekend dat de kerntemperatuur voldoende 

lang wordt aangehouden tot de optimale 

gewenste afbak wordt bekomen zonder dat het 

product hierbij verbrandt. 

 

Elke batch Baktijd verlengen of product 

vernietigen 

CCP8 

Microbiële groei in eindproducten door 

te hoge temperatuur bij transport van 

gekoelde producten 

< 7°C Transport bij 7°C of lager indien geen sprake is 

van lokaal vervoer. Bij lokaal vervoer, max. 

10°C. 

Per transport Indien nog producten aanwezig, 

producten vernietigen 
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CCP Gevaar Limiet * Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP9 

Onvoldoende temperatuur tijdens het 

kookproces van 

banketbakkersroom/rijstvulling met 

mogelijke uitgroei van pathogenen in de 

eindproducten 

Min. 75°C Respecteer kooktijden en kooktemperatuur 

(bvb. 75°C gedurende 30 minuten). 

Goed doorkoken. 

Temperatuurcontrole om na te gaan of in 

praktijk aan deze waarde is voldaan, is 

aanbevolen 

Per productie Opkooktijden aanpassen 

CCP10 

Onvoldoende afdoding van niet- 

sporenvormende pathogenen ( bvb. 

Salmonella, Listeria monocytogenes) 

aanwezig in worstenbrood (1) en hartige 

snacks met mogelijke uitgroei in het 

afgebakken product tot gevolg 

 

Min 2 minuten 

bij 70°C 

Opvolgen van temperatuursprogramma van de 

oven. 

Controle van de kerntemperatuur van de 

afgebakken producten op moment van verlaten 

van de oven (> 70°C) 

 

Per productie 1 

worstenbrood 

controleren op 

kerntemperatuur. 

Steeds bij 

afbakken van een 

nieuw product of 

instellen van een 

nieuw 

bakprogramma 

Onvoldoende afgebakken 

producten herbakken of 

vernietigen 

Bakprogramma aanpassen en 

temperatuurscontrole bij verlaten 

van de oven uitvoeren  

* Indien de limiet een temperatuur inhoudt, wordt de producttemperatuur bedoeld. 
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6. OVERZICHT PVA’S 

 

 
PVA Gevaar Limiet* Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

PVA1 

Uitgroei van pathogenen  door 

overschrijden  houdbaarheidsdatum of 

beschadigde verpakking  

THT Controleer wekelijks de frigo’s op vervallen producten. 

Verwijder de producten indien houdbaarheidsdatum 

overschreden is. Gebruik nooit vervallen producten  

Wekelijks Verwijderen product 

PVA2 

Aanwezigheid van Salmonella in 

Salmonella-kritische grondstoffen 

Afwezig Borging door grondstofspecificatie van de leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig 

handelen wordt geëist en waarin. 

Analyseresultaten worden opgevraagd 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar 

Afkeuren 

PVA3 

(Kruis)besmetting van de grondstoffen 

door onhygiënische opslagomgeving, door 

beschadigde en/of sterk vervuilde 

verpakking 

Afwezig De opslagplaats en materialen zijn schoon en worden 

minimaal gereinigd.  

Controle op verpakkingen en hygiëne in de 

opslagruimten 

Geopende verpakkingen worden voldoende 

afgeschermd in het magazijn/de frigo geplaatst 

Wekelijkse 

controle en 

reiniging 

Afkeuren 

Reinigingsplan aanpassen 

Reiniging bij calamiteiten 

 

PVA4 

Besmetting van de grondstoffen met 

allergenen door gebruik van niet gereinigd 

werkmateriaal bij het afwegen. 

Afwezig Er zijn duidelijke instructies met betrekking tot het 

afwegen en de reiniging van werkmateriaal. 

Er is een specifieke productvolgorde die besmetting 

door achterblijvende allergenen voorkomt. 

Continu Aanpassen reinigingsschema en 

productievolgorde 

PVA5 

Uitgroei van mogelijk aanwezige 

pathogenen ten gevolge van te lange 

bewaring buiten koeling van te koelen 

grondstoffen. 

Microbiële 

richtwaarden 

Producten onmiddellijk verwerken of in de koeling 

plaatsen 

Opeenvolgende handelingen zodat de tijd buiten de 

koeling zo kort mogelijk is. 

Continu Product vernietigen indien temp. > 

10°C 

PVA6 

Kruisbesmetting met mogelijke allergenen 

tijdens het mengen van ingrediënten 

Afwezig Er zijn voldoende maatregelen ter voorkoming van 

kruisbesmetting van allergenen 

Continu Indien de maatregelen niet afdoende 

blijken te zijn waarschuw de 

consument via een vermelding van 

de mogelijke aanwezigheid van 

allergenen op het etiket 
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PVA Gevaar Limiet* Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

PVA7 
Besmetting door mesje bij het insnijden, 

prikken van het deeg  

Afwezig Oplettendheid en visuele controle door het personeel 

Nagaan of alle mesjes in omloop aanwezig zijn 

Bij verlies mesje Producten blokkeren tot mesje 

terecht is 

PVA8 

Vorming van acrylamide door te hoge 

(af)baktemperatuur in combinatie met 

specifieke productsamenstellingen met 

hoge suikerhoeveelheden 

Afwezigheid 

van bruin-

zwart 

verkleuring 

De oventemperaturen zijn zo aangepast dat voor geen 

enkele van de producten een zichtbare verbranding of 

extreem bruin-zwarte verkleuring optreedt van het 

gebakken deeg 

Continu Verbrande of aangebrande 

producten vernietigen 

Bakprogramma aanpassen 

PVA9 

Uitgroei van pathogenen als B. cereus en 

S. aureus (tengevolge van  nabesmetting) 

tijdens de afkoelperiode (te hoge 

temperatuur, te langzame koeling) 

Verblijftijd 

tussen 7°C en 

65°C < 2u 

Onder controle houden van de omgevingstemperatuur 

Afkoeltijd zo kort mogelijk ter beheersing van 

mogelijke uitgroei van pathogenen zoals B. cereus of 

S. aureus (nabesmetting): te koelen producten binnen 

2 u koelen tot < 7°C. 

Elke productie Verantwoordelijke verwittigen 

Bij te lange doorlooptijd: product 

niet meer gebruiken 

 

PVA10 

Uitgroei van pathogenen door te lang 

bewaren  

Opslag 

gebeurt 

volgens FEFO 

De hoeveelheid werkvoorraad van microbieel gevoelige 

producten beperken, bvb. banketbakkersroom 

bereiden voor gebruik binnen één dag. 

Opslag gebeurt volgens FEFO = wat eerst komt te 

vervallen eerst gebruiken 

continu Resten product vernietigen 

PVA11 

Besmetting met pathogenen door 

personeel omgeving tijdens het 

samenstellen / decoreren van de 

producten 

Microbiële 

richtwaarden 

Reinig en desinfecteer apparatuur en gereedschappen  

Gebruik voor nat gebak uitsluitend halffabrikaten die 

op de productiedag zelf zijn bereid (bvb. slagroom, 

banketbakkersroom) 

Continu Product vernietigen 

Personeel opleiden 

PVA12 

Besmetting van het eindproduct met 

pathogenen door het personeel tijdens het 

verpakken. 

Microbiële 

richtwaarden 

Aangezien er geen processtap meer volgt die het 

gevaar wegneemt, moet er extra controle gebeuren op 

het naleven van de hygiënerichtlijnen (hygiënecontrole 

– maatregelen bij ziekte) 

Elke productie Afkeuren 

Werkwijze aanpassen 

PVA13 

Besmetting door transport van 

onbeschermde gekoelde en niet gekoelde 

producten 

Geschikte, 

droge, en 

gereinigde 

transportvoer

tuigen  

Volgen van het reinigingsprogramma 

Controle van de laadruimte voor transport 

Elk transport Laadruimte reinigen 

Niet laden voor positieve beoordeling 

van geschiktheid 



 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                                  DEEL IV -D  - 28/28 

 
PVA Gevaar Limiet* Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

PVA14 

Kruisbesmetting met pathogenen of 

allergenen door slecht gereinigde 

spuittrechter/zak 

Microbiële 

richtwaarden 

Afwezigheid 

allergenen 

Er zijn duidelijke instructies met betrekking tot het 

vullen van de spuittrechter/zak en de reiniging en 

desinfectie van werkmateriaal 

Continu Afkeuren 

Werkwijze aanpassen 

Personeel opleiden 

PVA15 

Besmetting met pathogenen door de 

werkwijze voor het opkloppen van 

slagroom 

Microbiële 

richtwaarden 

Reinig en desinfecteer de recipiënten 

Meng nooit restanten door verse room 

Elke productie Afkeuren 

Werkwijze aanpassen 

Personeel opleiden 

PVA16 

Besmetting met pathogenen bij het koud 

bereiden  halffabricaten  

Microbiële 

richtwaarden 

Reinig en desinfecteer de recipiënten 

Meng nooit restanten met verse aangemaakt 

producten  

Continu Afkeuren 

Werkwijze aanpassen 

Personeel opleiden, 

PVA17 
Besmetting door metaaldeeltjes bij het 

openen van blikken 

Afwezig Oplettendheid en visuele controle door personeel Continu Product of besmetting verwijderen 

PVA 18 

Uitgroei van pathogenen door te lange 

bewaring van vleesbereidingen buiten de 

koeling, alvorens verder te 

werken/bakken. 

Microbiële 

richtwaarden 

Producten onmiddellijk verwerken of in de koeling 

plaatsen 

Opeenvolgende handelingen zodat de tijd buiten de 

koeling zo kort mogelijk is. 

Continu Product vernietigen indien temp. > 

7°C 

* Indien de limiet een temperatuur inhoudt, wordt de producttemperatuur bedoeld. 
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1. BELEGDE BROODJES 

 

1.1. Flowchart belegde broodjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Specifieke gevaren belegde broodjes 

 

1.2.1. Grondstoffen 

 

De aangewende broodjes zijn dagvers.  

Mogelijke grondstoffen (beleg) voor belegde broodjes (niet limitatieve lijst): groenten 

(sla, wortel, tomaat, komkommer, …) die vers of versneden (4de gamma producten) 

aangeleverd worden, verse eieren, koude sauzen (mayonaise, ketchup, ..), boter, 

charcuterie (filet américain, kookham, rauwe ham,…), kaas, vis, salades van vis en 

schaaldieren, …  

PVA 2 

CCP3 

(GEKOELD) 
OPSLAG 

 
KOKEN, PELLEN, 
SNIJDEN EIEREN 

BEWERKEN  
GROENTEN 

OPENEN VAN     
VERPAKKING 

SAMENSTELLEN 

VERPAKKEN 
BEWAREN 

BROODJES 

GROENTEN 
(GEKOELD) 
BELEG + 

BROODSMEERSELS 

ONTVANGST 
(GEKOELD) 

CCP1 
PVA1 
PVA2 

CCP2 
PVA3 
 

 

 

 
 

PVA4  

CCP4 

 

VERSE 
EIEREN 
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1.2.2. Processtappen 

   Risico 
Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Ontvangst (gekoeld) 

beleg inclusief boter 
en producten op 

basis van boter (2) 

Aanwezigheid  van pathogene kiemen algemeen 

 
 

 

M 

 
 

 

K 

 
 

 
 

G 

 
 

 

3 

 
 

 
 

PVA1 

 
 

 
 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig handelen 

(HACCP) wordt geëist  
Regelmatig wordt er een leveranciersevaluatie uitgevoerd. 

 
 

 Aanwezigheid van allergenen (1) door 

kruiscontaminatie bij het productieproces van de 
leverancier 

C K G 3 PVA2 Productspecificatie opvragen, vermelding van de allergenen op 

het etiket. 

 Pathogene kiemen in vers- vleesbereidingen met 
name gehakt en filet Américain.  

M G G 4 CCP1 Regelmatig worden er analyseverslagen opgevraagd  
Voor gehakt en filet Américain: visuele beoordeling van versheid 

van het product (kleur) 
Controle van de aangeleverde temperatuur. 

(1) allergenen aanwezig in ingrediënten voor  belegde broodjes 

Er is een grote verscheidenheid aan kant en klaar beleg voor broodjes beschikbaar. De samenstelling is eveneens zeer variabel. Zo kunnen bvb. in bepaalde salades (bvb. 
vleessalade, krabsalades) al dan niet eieren worden gebruikt, of  tarwebloem,…. Met het oog op het allergeen karakter van de ingrediënten is het van belang hier de nodige 

aandacht aan te schenken en zich voldoende te informeren m.b.t. de eventuele aanwezigheid. Voor meer informatie wordt verwezen naar Deel IV-B van deze gids.  

(2) Boter is gevoelig voor microbiële besmetting via de grondstof melk. Onder andere Listeria monocytogenes en Salmonella  hebben kans op voorkomen. Volledige afwezigheid in 
25 gram wordt geëist.   

Opslag gekoeld beleg  Uitgroei van pathogenen  bij een te hoge 

bewaartemperatuur of  door overschrijden 
vervaldatum (vooral vers vleesbereidingen)  

M M G 4 

 

CCP2 Controle van vervaldatum en temperatuur bij ontvangst. 

Voor temperaturen voor ontvangst en opslag zie Tabel 1 van Deel 
III van deze gids  

 
 

 Uitgroei van pathogenen door overschrijden 

vervaldatum 

M K G 3 PVA3 Wekelijks worden de opslagruimten gecontroleerd op THT, 

verpakkingen en hygiëne 
Opslag gebeurt volgens FIFO (correctie indien nodig) 

Controle van de THT voor de bereiding 

 Contaminatie door onhygiënische omgeving MFC K M 2  De opslagplaats en materialen zijn schoon en worden regelmatig  

gereinigd. 

 Contaminatie door beschadigde, vervuilde en/of 
open verpakking 

 

MFC K M 2  Wekelijks worden de opslagruimten gecontroleerd op THT, 
verpakkingen en hygiëne 

Ontvangst Groenten 
vers en/of versneden 

Aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen C K M 2  Verse groenten controleren op afwezigheid van zichtbaar bederf 
en onzuiverheden. Voldoende wassen met drinkbaar water. 

Versneden verpakte groenten (4de gamma) controleren op 
houdbaarheidsdatum 

Visuele controle bij ontvangst 

 Aanwezigheid van pathogenen M K M 2  

Openen van 

verpakkingen 

Fysische contaminatie door omgeving, resten van 

verpakking 

MF K M 2 

 

 Oplettendheid en visuele controle door het personeel 

 Kruiscontaminatie tussen product en materiaal M K M 2  Afval wordt opgevangen in de daartoe voorziene bakken 
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   Risico 
Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Koken, pellen en 

snijden van eieren (*) 

Nabesmetting met pathogenen (Salmonella) M G M 4 

 

CCP3 Persoonlijke hygiëne 

Vermijd het contact tussen gekookte en verse eieren.   
Voer de handelingen met verse eieren uit gescheiden in tijd of 

werkoppervlak. Reinig alle materiaal na gebruik. Respecteer de 
desinfecteerfrequentie voor werkoppervlakken  

(*) opmerking 

Verse eieren zijn een bron van contaminatie door Salmonella en dienen beschouwd te worden 
als een Salmonella-kritisch product. De te nemen maatregelen zijn er op gericht om 

besmetting van andere grondstoffen/ingrediënten door de eieren te voorkomen, alsook om 

gekookte eieren te vrijwaren van nabesmetting door contact met verse eieren 

Voor meer info inzake het omgaan met eieren zie Bijlage 1. 

Wassen en snijden 

van groenten 

Besmetting met pathogenen door vuile 

recipiënten, vuil water, contact met ongewassen 
groenten of fruit, gebrek aan hygiëne 

M K M 2  Algemene hygiënemaatregelen, propere recipiënten, drinkbaar 

water, scheiding gewassen en ongewassen groenten 

Snijden, smeren en 

beleggen van  
broodjes 

Contaminatie door recipiënten en onhygiënische 

omgeving 

M K M 2  Algemene hygiënemaatregelen, propere recipiënten, drinkbaar 

water, scheiding gewassen en ongewassen groenten 

 Kruisbesmetting met allergenen door gebruik van 

vuile materialen 

A M M 3  PVA4 Gebruik voor elk type beleg een andere lepel, mes of vork. 

Voorkom vermengen van de producten 

        

Verpakken in 

tijdelijke verpakking 
voorafgaand aan de 

verkoop 

Contaminatie door personeel  

Contaminatie door verpakking 

M 

M 

K 

K 

M 

M 

2 

2 
 

 Persoonlijke hygiëne van het personeel 

Gebruik verpakkingsmateriaal geschikt voor onmiddellijke 
verpakking.  

Bewaren belegde 
broodjes 

Uitgroei pathogenen door te hoge temperatuur 
en/of  te lange bewaring 

 

M M G 4 
 

CCP4 Binnen 15 min. na klaarmaken koel opgeslagen 
Bereiding bij voorkeur voorafgaand aan de verkoop, bij 

tijdsgebrek kan een bewaartijd van 2 uur aanvaard worden. 
Resterende broodjes worden vernietigd (bvb. na de middag) 
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1.2.3. Overzicht van kritische punten en punten van aandacht bij de bereiding van belegde broodjes 

 

CCP Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP1 

Pathogene kiemen in vers- 

vleesbereidingen met name gehakt 

en filet Américain 

Zie Tabel 1 van Deel 

III 

Regelmatig worden er analyseverslagen 

opgevraagd  

Voor gehakt en filet Américain: visuele 

beoordeling van versheid van het product 

(kleur) – controle van de aangeleverde 

temperatuur 

Elke ontvangst Weigeren van de producten 

CCP2 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperaturen of overschrijden 

houdbaarheidstermijn bij opslag 

gekoeld beleg 

Zie Tabel 1 van Deel 

III 

Plaats de producten na levering binnen de 15 

minuten in de frigo. Beperk de tijd buiten de 

koelruimte tot een minimum. Plaats zo vlug 

mogelijk terug in de koeling na gebruik. 

Controleer de temperatuur van de frigo’s 

en aangeleverde producten  

Continu 

 

 

 

Dagelijkse controle 

van de 

frigotemperatuur,  

 

 

Bij overschrijden van de maximaal 

aanvaardbare kerntemperatuur van 

de producten, producten vernietigen 

 

Bij overschrijden 

houdbaarheidstermijn vernietigen 

CCP3 

Nabesmetting van gekookte eieren 

met pathogenen, besmetting met 

Salmonella 

afwezig Vermijdt het contact tussen gekookte en 
verse eieren.   

Voer de handelingen met verse eieren uit 

gescheiden in tijd of werkoppervlak. Reinig 

alle materiaal na gebruik. Was de handen na 

het behandelen van verse eieren. Respecteer 

de desinfecteerfrequentie voor 

werkoppervlakken 

Continu Wanneer, om welke reden dan ook, 

verse eieren in contact komen met  

afgewerkte producten  dienen deze 

producten vernietigd te worden.  

CCP4 

Uitgroei pathogenen door te hoge 

temperatuur of te lange bewaring 

van de broodjes 

afwezig Broodjes dienen binnen de 15 min na 

bereiding in de koeltoog te liggen (of frigo). Ze 

worden slechts kort voor verkoop toebereid. 

Een maximale tussenperiode van 2 uur is 

aanbevolen. 

 

Continu Vernietig de overblijvende belegde 

broodjes na de verkoopstijd.  
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CCP Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

PVA1 

Aanwezigheid  van pathogene 

kiemen in bijzonder voor gekoeld 

beleg inclusief boter en producten 

op basis van boter ontvangen 

producten  

 

Microbiologische 

richtwaarden 

 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen (HACCP) wordt geëist  

Regelmatig wordt er een leveranciersevaluatie 

uitgevoerd. 

 

Elke levering 

 

Evaluatie éénmaal 

per jaar 

 

Afkeuren 

Verwerpen leverancier 

 

 

 

 

PVA2 

Aanwezigheid van allergenen in de 

aangekochte ingrediënten 

Geëtiketteerd indien 

aanwezig 

Van elk ingrediënt dient of een technische 

fiche of een volledige beschrijving van de 

productsamenstelling aanwezig te zijn zodat 

men weet welke allergenen in welke 

producten verwerkt werden. Raadpleeg de 

allergenenlijst 

Elke ontvangst Vraag productfiche op bij uw 

leverancier  

PVA3 

Uitgroei van pathogenen door 

overschrijden 

houdbaarheidsdatum 

Verbruiken voor 

verstrijken van de 

houdbaarheidsdatum 

Wekelijks worden de opslagruimten 

gecontroleerd op THT, verpakkingen en 

hygiëne 

Opslag gebeurt volgens FIFO (correctie indien 

nodig) 

Controle van de THT voor de bereiding  

Wekelijks 

 

 
Dagelijks 

Vernietig  vervallen  producten  

PVA4 

Kruisbesmetting door allergenen 

bij de bereiding van de broodjes: 

bvb stukjes gekookt ei in 

garnaalsalade zonder ei 

afwezig Gebruik voor elk type beleg een ander mes of 

lepel. Houdt de producten gescheiden 

Continu Elke aanwezigheid van een allergeen 

dient aan de consument gemeld te 

worden 
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2. CHOCOLADEVERWERKING 

 

2.1. Flowchart pralines en holgoed 

 

 

 

OPSLAG 
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TRILLEN 

OPSTIJVEN 
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OPSLAG 

ONTVANGST   
ANDERE INGR.   

EV. VERHITTEN 

OPSLAG VAN  
VULLING  
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OVERGIETEN 
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ONTVORMEN 

VOORVERPAKKEN 
OF IN BULK 
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(EV. IN 
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AFKOELING 

MENGEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA3 
PVA4 

CCP2 

CCP2 
PVA3 

PVA5 
PVA6 

CCP3 

AFWEGEN PVA5 

CCP4 

VOOR PRODUCTIE 

VAN HOLGOED 

MOETEN DE 

STAPPEN VULLEN 
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VULLINGEN NIET 

MEEGENOMEN 

WORDEN 

PVA3 
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2.2. Specifieke gevaren voor chocoladeverwerking 

 

2.2.1. Grondstoffen 

 

Elke bakkerij dient een inventaris te hebben van alle in gebruik zijnde grondstoffen.  

Voor elk van deze grondstoffen dient een grondstofspecificatie aanwezig te zijn met 

vermelding van de samenstelling (in volgorde van procentuele belangrijkheid), 

aanwezige allergenen, microbiële, chemische en/of fysische limietwaarden voor de 

gevaren vastgesteld in de bakkerij (zie Deel II). Vraag deze grondstofspecificatie aan 

bij uw leverancier.  

 

Ook van het gebruikte verpakkingsmateriaal dient een specificatie aanwezig te zijn 

die aangeeft dat het verpakkingsmateriaal geschikt is voor het bedoelde gebruik in 

de bakkerij. Zie ook: Nota betreffende: Verklaring van overeenstemming – 

etikettering van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen (www.FAVV.be). 

 

Mogelijke grondstoffen van de chocoladeverwerking (niet limitatieve lijst): 

vaste/vloeibare chocolade, noten, crèmevulling, likeur, room, suiker,  marsepein, 

boter, eieren,  …  
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   Risico   

Grondstof Mogelijke 

gevaren 

Type K E R  Beheersmaatregel 

Hittebehandelde kritische grondstoffen 

- chocolade (vast of vloeibaar) , cacao, 

chocoladeproducten (1) 

- gepasteuriseerde eiproducten 

- geblancheerde /gebrande 

/geroosterde noten 

- gepasteuriseerde zuivelproducten 

(room, boter) 

Salmonella  M M 

(2) 

M 3 PVA1 Borging door grondstofspecificatie van de leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig handelen wordt geëist en waarin 

microbiologische normen worden vastgelegd. 

 

(1) Cacacobonen zijn Salmonella-kritische grondstoffen. Indien bij de productie van de chocolade geen voldoende verhitting optreedt is de kans reëel dat Salmonella aanwezig is in de 

aangekochte chocolade. 

 

(2) Voor grondstoffen die reeds een verhitting ondergingen vóór aanleveren maar geen verhitting meer zullen ondergaan in het verdere proces en die mogelijk drager kunnen zijn van 

Salmonella kan op voorwaarde dat het productieproces beheerst verloopt de kans als matig beschouwd worden. 

Niet hittebehandelde kritische grondstoffen 

: 

- ongeroosterde noten 

- kokosrasp 

- gedroogd fruit 

- kruiden, specerijen 

- rauwe eieren, rauwe melk 

 

Salmonella M G M 4 CCP1 

(3) 

De belangrijke beheersmaatregel ligt in de selectie van de 

grondstoffen. Daar waar een keuzemogelijkheid is, moet 
gekozen worden voor producten die reeds een hittebehandeling 

hebben ondergaan.  
 

Rauwe eieren en onbehandelde noten zijn niet aangeraden in producten die 
niet voldoende verhit worden. Voor deze toepassing worden beter 

gepasteuriseerde eiproducten en geblancheerde/gebrande/geroosterde noten 
gebruikt. 

 

(3) Grondstoffen die geen verhitting ondergaan hebben, en waar ook geen verhitting meer plaatsgrijpt tijdens het verdere proces moeten als Salmonella-kritisch worden ingeschat en 

ontvangst van deze grondstoffen wordt als een CCP beschouwd 
 

Grondstoffen die  mogelijk drager 

kunnen zijn van L. monocytogenes en die 

geen verhitting  ondergaan tijdens het 

proces vb.: eiproducten, 

zuivelproducten (room, boter ) als 

ingrediënt voor vulling van pralines 

Listeria 

monocytogenes 

M K G 3 PVA2 Borging door grondstofspecificatie van de leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig handelen wordt geëist en waarin 

microbiologische normen worden vastgelegd. 

 

Analyseresultaten worden opgevraagd 
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2.2.2. Processtappen 

 

2.2.2.1. Ontvangst en opslag 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Vloeibare chocolade 

(tanks) 

Aanwezigheid van vocht laat 

uitgroei toe van aanwezige 

kiemen 

M K M 2  Bij reiniging dient er steeds voor gezorgd te worden dat tanks perfect droog zijn 

Hygiënisch ontwerp van tanks: geen kans op condensvorming 

 Verontreiniging met vreemde 

deeltjes vanuit de omgeving 

F K M 2  Tanks zijn afgesloten en worden gesloten gehouden 

Aanwezigheid van zeven / filters bij overpompen 

Vaste chocolade Condensvorming bij opslag M K M 2  Opslag in afgesloten verpakking 

Vrijwaren van vocht en wisselende temperaturen 

Gekoelde producten 

(ei, room, boter) 

Uitgroei van pathogenen door 

te hoge ontvangst- en 

opslagtemperaturen 

M M G 4 CCP2 Controleer de temperatuur bij ontvangst. Voor temperatuurnormen zie Tabel 1 van Deel 

III. 

Controleer dagelijks de temperatuur van de frigo. 

 Uitgroei van pathogenen door 

verstrijken van 

houdbaarheidsdatum  

M K G 3 PVA3 Controleer wekelijks de frigo’s op vervallen producten. Verwijder de producten indien 

houdbaarheidsdatum overschreden is. 

Opslag hulpstoffen 

(additieven, noten, 

…) 

Kruiscontaminatie van 

andere grondstoffen met 

allergenen  

A K G 3 PVA4 Houdt de producten die allergenen bevatten gescheiden van de andere ingrediënten, 

bijzondere aandacht gaat naar noten (amandel, pinda, hazelnootcrème, melkpoeders…) 
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2.2.2.2. Smelten 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Smelten van vaste  

chocolade 

Aanwezigheid van vocht laat 

uitgroei toe van aanwezige 

kiemen 

M K M 2  Reiniging met water wordt tot een minimum beperkt. 

Bij reiniging dient er steeds voor gezorgd te worden dat de toestellen perfect droog zijn 

Door beheersing van de omgevingstemperatuur dient condensvorming vermeden te 

worden 

 Verontreiniging met vreemde 

deeltjes vanuit de omgeving 

F K M 2  Afdekken van ketels en smeltbaden 

(Continue) visuele controle tijdens smelten, bewerken, vullen van de vormen 

Persoonlijke hygiëne, orde en netheid 

 

2.2.2.3. Tempereren / tableren  

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Gesmolten 

chocolade 

Aanwezigheid van vocht laat 

uitgroei toe van aanwezige 

kiemen 

M K M 2  Bij reiniging dient er steeds voor gezorgd te worden dat tempereuses en tafels perfect droog 

zijn 

Condensvorming tegengaan door grote temperatuurverschillen tussen de chocolade en de 

omgeving te vermijden. Regelmatige opvolging van de omgevingstemperatuur is hierbij 

belangrijk (temperatuurbeheersing). 

 Verontreiniging met vreemde 

deeltjes vanuit de omgeving 

F K M 2  Enkel werken op een zuivere werktafel en propere recipiënten 

Persoonlijke hygiëne, orde en netheid 

Visuele controle tijdens de bewerking 

 Bijkomende microbiële 

besmetting via tafel en 

gereedschap 

M K M 2  Reiniging van de tafel vóór gebruik 

Gereedschap zorgvuldig opslaan 

Gebruik van propere recipiënten 

Kruisbesmetting voorkomen door productvolgorde 

 Bijkomende besmetting via 

personeel 

M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren 
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2.2.2.4. Mouleren – Trillen – Omdraaien - Opstijven 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Vormen van 

de cupjes 

Aanwezigheid van vocht in de 

vormen laat uitgroei toe van 

aanwezige kiemen 

M K M 2  Vormen worden opslagen in een droog lokaal  

Bij reiniging met water dient er strikt op toegezien te worden dat de vormen volledig droog 

zijn bij gebruik. Het risico is echter beperkt gezien de korte verblijftijd van de chocolade in 

de vormen. 

 Verontreiniging met vreemde 

deeltjes via de vormen 

F K M 2  Vormen worden in een proper lokaal 

(omgekeerd) opgeslagen 

Beschadigde vormen worden verwijderd 

 

2.2.2.5. Afschrapen – Rework 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Rework Microbiële besmetting van de 

chocolade in het smeltbad via 

rework 

M K M 2  Reworkchocolade verzamelen in propere recipiënten en recipiënten afdekken  

Rework limiteren tot een bepaald percentage van het volume chocolade in het smeltbad 

 Verontreiniging met vreemde 

deeltjes vanuit de omgeving 

F K M 2  Reworkchocolade verzamelen in propere recipiënten en deze afdekken 

Persoonlijke hygiëne, orde en netheid 

 

 

2.2.2.6. Koelen 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Cupjes in 

vorm 

Condensvorming op de 

chocolade door te 

vochtig koellokaal laat uitgroei 

toe van aanwezige kiemen 

M K M 2  Opvolging van omgevingstemperatuur en ev. RV (max. 60%) 

Visuele controle 

Kruisbesmetting tegengaan door bvb. geen verse eieren te stockeren in de buurt van 

chocolade 

 Bijkomende microbiële 

besmetting via de lucht 

M K M 2  Het koellokaal opnemen in het reinigingsplan 

Indien ventilatie, aanzuigen van propere lucht en regelmatige reiniging van de ventilator 
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2.2.2.7. Aanmaak (afwegen, mengen en verhitten) en bewaren  van vullingen 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Verhitten Onvoldoende afdoding van 

vegetatieve pathogenen zoals 

Salmonella in o.a. noten, verse eieren 

M G G 4 CCP3 Gebruik enkel geroosterde  noten en gepasteuriseerde eieren voor het bereiden van 

vullingen die geen verhitting meer ondergaan. Gebruik enkel geroosterde noten om 

kruisbesmetting te voorkomen. 

Bij vullingen die een hittebehandeling ondergaan en die melk en eieren bevatten 

moet de tijd en temperatuur van verhitting voldoende zijn (min 15 sec bij min 72°C 

voor pasteurisatie). Meet en registreer de temperatuur tijdens de handeling. 

 Uitgroei van overlevende 

pathogene sporenvormers (vb. 

B. cereus) bij te langzaam terugkoelen 

M M G 4 CCP4 Controle van de temperatuur en de tijd tijdens de afkoeling 

De tijd dat het product zich op een temperatuur tussen 10° en 65°C bevindt, moet 

beperkt worden. Als algemene regel kan gesteld worden dat deze tijd beperkt dient te 

blijven tot 2 u of dat de tijd (in uur) x de temperatuur < 50. 

Mengen Contaminatie met allergenen (bvb. 

pinda, amandel, melkpoeder)  

A K G 3 PVA5 Gebruik proper materiaal voor het afwegen , mengen en oproeren van vullingen. 

Gebruik voor risicomateriaal (notenschep, pralinéschep) daaroe bestemd materiaal. 

Reinig grondig na gebruik. 

Mengen Te hoge wateractiviteit van de 

vulling waardoor uitgroei 

mogelijk is van pathogene micro-

organismen of gisten 

 

M K G 3 PVA6 Respecteren van de receptuur van de vullingen (suiker en/of alcohol toegevoegd) die 

belangrijk is voor de remming van de uitgroei van de micro-organismen.(4) 

(4) De pralines zijn producten die niet gekoeld (<7°C) bewaard moeten worden. Dit betekent dat de samenstelling van de vulling zodanig moet zijn dat er geen mogelijkheid is tot: 
- uitgroei van pathogene kiemen en toxinevorming: aw < 0,85 vermijdt uitgroei van S. aureus; aw < 0,90 vermijdt toxinevorming door S. aureus; ook de aanwezigheid van alcohol 

remt de uitgroei van pathogenen; 
- uitgroei van osmofiele gisten: aw < 0,60. 

Indien de aw gelegen is tussen 0,85 en 0,60 moet in suikerrijke vullingen rekening gehouden worden met de kans op ontwikkeling van 
(osmofiele) gisten. 

 

Bewaren van 

vullingen 

Uitgroei van pathogene kiemen door 

nabesmetting 

M K G 3 PVA7 Bewaar de restanten van de vullingen steeds afgedekt (bvb afdekfolie), meng NOOIT 

restanten  met verse vulling. 

 

Opgelet: Indien er onvoldoende mogelijkheden zijn om kruisbesmetting tegen te gaan, dient uitgegaan te worden van grondstoffen 

die reeds een verhitting of ontkieming hebben ondergaan, zelfs indien er in het eigen proces nog een verhittingsstap plaatsvindt. 
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2.2.2.8. Vullen van cupjes 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Opvullen 

cupjes 

Te hoge wateractiviteit van de 

vulling waardoor uitgroei 

mogelijk is van micro-organismen 

of gisten 

M K M 2  Receptuur is zodanig dat een voldoende lage wateractiviteit wordt bekomen 

Ev. toevoegen van alcohol 

 Microbiële besmetting door 

apparatuur en personeel 

M K M 2  Reiniging en desinfectie volgens planning 

Strikt naleven van de regels voor persoonlijke hygiëne 

 Verontreiniging met vreemde 

voorwerpen vanuit omgeving, 

apparatuur, personeel 

F K M 2  Preventief onderhoud van menger en vultoestel 

Persoonlijke hygiëne, orde en netheid 

 Kruisbesmetting met allergene 

ingrediënten, vnl. 

noten, aardnoten, melk, eieren 

A K M 2  Allergenenbeleid 

 

 

2.2.2.9. Opstijven & Overgieten 

Voor opstijven: zie risico-evaluatie koelen; Voor overgieten: zie risico-evaluatie tempereren. 

 

2.2.2.10. Ontvormen – (voor)verpakken 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Ontvormen 

(voor)verpakken 

Bijkomende microbiële 

besmetting via de handen bij 

manueel ontvormen en 

verpakken 

M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren 

 Bijkomende microbiële 

besmetting via recipiënten en  

verpakkingsmateriaal 

M K M 2  Aangebroken verpakkingsmateriaal steeds proper afschermen en hygiënisch opslaan 

Bakken opslaan in een propere zone en bovenste recipiënt afschermen 

Reiniging van recipiënten 

Inlegvel gebruiken 

Verpakkingsmateriaal geschikt voor chocolade 
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2.2.2.11. Opslag 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Opslag 

(onverpakte) 

producten 

Condensvorming op de chocolade door te 

vochtige opslag laat uitgroei toe van 

aanwezige kiemen 

M K M 2  Bewaren in een droog, proper lokaal 

Ev. vochtgehalte opvolgen 

Temperatuur opvolgen 

Visuele controle van de pralines op condensvorming 

 Nabesmetting met ziekteverwekkende 

micro-organismen  

M K M 2  Persoonlijke hygiëne bij het manipuleren. Bescherm de producten tegen 

nabesmetting 

 

 

2.2.3. Specifieke CCP’s en PVA’s  voor de chocoladeverwerking 

 

CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP1 Aanwezigheid en uitgroei van 

Salmonella in Salmonella-kritische 

grondstoffen 

Afwezig  Gebruik geen Salmonella-kritische 

grondstoffen zoals rauwe eieren, onverhitte 

noten voor producten die achteraf geen 

verhitting meer ondergaan 

- - 

CCP2 Uitgroei van mogelijks aanwezige 

pathogene kiemen door te hoge 

temperatuur van ontvangst en 

opslag 

Zie Tabel 1 van 

Deel III 

Controleer de temperatuur bij ontvangst. 

Voor temperatuurnormen zie Tabel 1 van 

Deel III. 

Controleer dagelijks de temperatuur van 

de frigo. 

Elke ontvangst 

Frigo’s elke dag 

Weigeren van producten 

 

Vernietigen indien 

kerntemperatuurafwijking meer dan 3°C 

CCP3 Uitgroei van pathogenen in niet 

verhitte vullingen of onvoldoende 

verhitte producten 

Afwezig Gebruik enkel verhitte noten en 

gepasteuriseerde eieren voor het bereiden 

van vullingen die geen verhitting meer 

ondergaan. Gebruik enkel geroosterde 

noten om kruisbesmetting te voorkomen. 

Bij vullingen die een hittebehandeling 

moet de tijd van verhitting voldoende lang 

zijn (bvb. min 15 sec bij min 72°C voor 

Elke productie Niet innemen, niet gebruiken 

 

Pas de werkwijze aan zodat de gewenste 

temperatuur bereikt wordt. 
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CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

afdoende pasteurisatie). Meet regelmatig 

de temperatuur. 

CCP4 Uitgroei van pathogenen – 

nabesmetting door te traag 

afkoelen van verwarmde vullingen 

Verblijftijd 

tussen 10 en 

65°C < 2u  

Opvolging van de doorlooptijd en de 

temperatuur na de vooropgestelde koeltijd 

of wachttijd 

Elke productie Verantwoordelijke verwittigen 

Bij te lange doorlooptijd: product niet 

meer gebruiken 

Indien onvoldoende afgekoeld: producten 

verdelen in kleinere recipiënten  

PVA1 Aanwezigheid van Salmonella in 

Salmonella-kritische grondstoffen 

afwezig Borging door grondstofspecificatie van de 

leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen wordt geëist. 

Analyseresultaten worden opgevraagd 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar 

Afkeuren 

PVA2 Aanwezigheid van L. 

monocytogenes in bvb. eiproducten, 

zuivelproducten (room, boter ) als 

ingrediënt voor vulling van pralines 

(zonder verdere verhitting) 

afwezig Borging door grondstofspecificatie van de 

leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen wordt geëist. 

Analyseresultaten worden opgevraagd 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar 

Afkeuren 

PVA3 Uitgroei van pathogenen door 

vervallen producten 

THT Controleer wekelijks de frigo’s op vervallen 

producten. Verwijder de producten indien 

houdbaarheidsdatum overschreden is. 

Gebruik nooit vervallen producten 

Wekelijks Verwijder vervallen producten 

PVA4 Kruiscontaminatie van andere 

grondstoffen met allergenen  

afwezig Houdt de producten die allergenen 

bevatten gescheiden van de andere 

ingrediënten, Sluit geopende verpakkingen 

voldoende af. Bijzondere aandacht gaat 

naar noten (amandel, pinda, 

hazelnootcrème, melkpoeders…) 

Controleer de productspecificaties op 

aanwezigheid van vermelde allergenen 

Continu Verwijder accidenteel gemengde 

producten 

PVA5 Contaminatie met allergenen (bvb. 

pinda, amandel, melkpoeder) bij 

afwezig Gebruik proper materiaal voor het 

afwegen, mengen en oproeren van 

Elke productie Indien allergene ingrediënten aanwezig 

moeten die vermeld worden op de 
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CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

het afwegen en mengen vullingen. Gebruik voor risicomateriaal 

(notenschep, pralinéschep) daartoe 

bestemd materiaal. 

verpakking of bij de verkoop in de 

winkel. 

Indien  ondanks de genomen 

maatregelen de kans op ongewenste 

contaminatie bestaat moet de klant 

hiervan op de hoogte worden gebracht 

PVA 6 Te hoge wateractiviteit van de 

vulling waardoor uitgroei 
mogelijk is van pathogene micro-

organismen of gisten 
 

Microbiële 

richtwaarden 

Respecteer de recepturen van de vullingen 

(voldoende suiker en/of alcohol) bepalend 

voor de uitgroei van micro-organismen 

Continu Vernietigen 

PVA 7 Uitgroei van pathogene kiemen 

door nabesmetting 

Microbiële 

richtwaarden 

Bewaar de restanten van de vullingen 

steeds afgedekt (bvb afdekfolie), meng 

NOOIT restanten  met verse vulling. 

Continu Vernietigen 
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3. CONSUMPTIE-IJSBEREIDING 

 

Bij de ijsbereiding wordt onderscheid gemaakt tussen de bereiding van consumptie-

ijs op basis van afzonderlijke ingrediënten en de bereiding van (soft)ijsmix, op basis 

van poeders of pasta’s die dienen vermengd te worden met gepasteuriseerde of UHT 

melk en/of water.  

Wat softijs betreft wordt voor de verdeling gebruik gemaakt van een softijsmachine.  

 

3.1. Flowchart voor bereiding van ijs met afzonderlijke grondstoffen 

 

 

 

HITTEBEHANDE- 
LING 

BEREIDEN MIX 

KOELING 

TURBINEREN/ 
VRIEZEN 

RIJPING 

VERPAKKEN 

INVRIEZEN 
(OPSLAG) 

VERKOOP 

OPSLAG 

ONTVANGST 

MENGEN 

OPSLAG 
GEKOELD 

ONTVANGST 
GEKOELD 

PVA5 
PVA6 

CCP2 
PVA5 

CCP2 
PVA5 

PVA7 
PVA8  

AFWEGEN PVA7 
PVA8 

CCP3 

PVA7 
PVA8  

CCP4 

CCP4 

 

CCP5 
CCP6 
PVA9 

PVA10 
PVA11  
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3.2. Flowchart – Bereiding met (soft)ijsmix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Specifieke maatregelen voor consumptie-ijsbereiding (schep- en 

softijs) 

 

3.3.1. Grondstoffen 

 

Elke bakkerij dient een inventaris te hebben van alle in gebruik zijnde grondstoffen. 

Voor elk van deze grondstoffen dient een grondstofspecificatie aanwezig te zijn met 

vermelding van de samenstelling (in volgorde van procentuele belangrijkheid), 

aanwezige allergenen, microbiële, chemische en/of fysische limietwaarden voor de 

gevaren vastgesteld in de bakkerij (zie Deel II). Vraag deze grondstofspecificatie aan 

bij uw leverancier.  

In het kader van deze gids is het gebruik van rauwe melk voor de productie van ijs 

verboden. 

 

Ook van het gebruikte verpakkingsmateriaal dient een specificatie aanwezig te zijn, 

die aangeeft dat het verpakkingsmateriaal geschikt is voor het bedoelde gebruik in 

de bakkerij. Zie ook: Nota betreffende: Verklaring van overeenstemming – 

RIJPEN 
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INVRIEZEN 
(OPSLAG) 

VERKOOP 

SOFTIJSMACHINE 

VERKOOP 

OPSLAG MIX 

ONTVANGST 
(SOFT)IJSMIX 
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MELK/WATER 

PVA5 
PVA 6 

PVA1 
PVA6 
 

PVA5 
PVA6 

PVA7 
PVA8 
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PVA7 
PVA8 

PVA1 
PVA4 
PVA6 

CCP4 

CCP7 
CCP8 CCP 7 

CCP4 
PVA10 
PVA11 
 

CCP4 
CCP8 
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etikettering van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen (www.FAVV.be). 

 

3.3.1.1. Productie van schepijs 

 

Mogelijke grondstoffen van de ijsbereiding: ijsmix, melk, water, smaakstoffen, 

suiker, room, eieren, … 

De ingrediënten worden gemengd en het mengsel wordt verhit tot een temperatuur 

en gedurende een tijd  die pasteurisatie tot gevolg heeft, zoals bvb. 75°C gedurende 

15 seconden. Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de vereiste verhittingstijd (bvb. 

85°C gedurende 5 seconden). Daarna wordt het ijs gekoeld tot 7°C. Bij deze 

temperatuur laat men het ijs gedurende 12 tot 24 uur rijpen. Vervolgens wordt het 

ijs ingevroren en bewaard bij een temperatuur van -18°C. Voor de verkoop kan ijs in 

de verdeeltoog geplaatst worden bij een temperatuur die -9°C niet overschrijdt. 

 

Consumptie-ijs is een medium dat microbiële groei bevordert. Het is rijk aan 

nutriënten en heeft een pH tussen 6 en 7. Doordat het gepasteuriseerd wordt 

tijdens de behandeling is de kans op microbiële contaminatie verlaagd. 

Er zijn echter wel enkele gevaren die geassocieerd kunnen worden met consumptie-

ijs. Daaronder zijn te vermelden Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

Salmonella, sommige allergenen. 

 

Bij contaminatie van het consumptie-ijs is de kans op uitgroei van bacteriën bij -

18°C onbestaande. Tijdens het rijpen echter, wanneer de temperatuur 7°C 

bedraagt, is de kans op microbiële ontwikkeling wel aanwezig.  

 

3.3.1.2. Productie van softijs 

 

Softijs verschilt van “schep-ijs” op het gebied van de gebruikte ingrediënten en op 

gebied van bereiding. Er wordt gebruik gemaakt van kant en klare mixes die enkel 

nog een vermenging met water of melk moeten ondergaan. ER IS GEEN 

VERHITTINGSSTAP. Het ijs kan verpakt worden, doch de verdeling grijpt meestal 

plaats via een SOFTIJSMACHINE. Deze twee verschillen maken softijs kritisch. 

Microbiële contaminatie is reëel wanneer de ijsjesverkopers hun machines niet 

voldoende reinigen of wanneer de bewaartemperatuur te hoog is. Softijs moet heel 

koud bewaard worden maar de installaties staan vaak uren in zon.  

Het risico is bij softijs veel groter dan bij schepijs omdat het in de machine ter 

plaatse wordt gemaakt en geen hittebehandeling ondergaat. Daarom is het 

noodzakelijk dat bij productie van (soft)ijsmixes vertrekt van gepasteuriseerde 

grondstoffen! 

 

 

 

 

 

http://www.favv.be/
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Intermezzo: soft-ice  (Jaarverslag FAVV, 2006) 

 

Voor de microbiologische controles van soft-ice werden monsters genomen aan soft-

ice automaten die men bijvoorbeeld vindt aan snackbars of bij banketbakkers.  

In de monsters werd geen Salmonella aangetoond, noch werd een te hoog aantal 

Listeria monocytogenes of coagulase positieve Staphylococcen teruggevonden. Wel 

werden hoge percentages niet-confomiteiten met betrekking tot het totaal aantal 

aërobe kiemen (40,6%) of het totaal aantal colifomen (46,9%) genoteerd. Deze 

resultaten kunnen verklaard worden door een gebrekkige hygiëne (onvoldoende 

pasteurisatie of reiniging), een te hoge bewaartemperatuur of een te lange 

bewaartijd. 
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   Risico   

Grondstof Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Melk, room  gepasteuriseerd – koel te 

bewaren  

Softijsmixes gepasteuriseerd 

Uitgroei van B. cereus 

en Listeria monocytogenes 

 

M 

 

K 

 

G 

 

3 

 

PVA1 

Gevaar beheerst indien proces bij de leverancier beheerst is: 

leveranciersevaluatie 

Gevaar beheerst door hittebehandeling (pasteurisatie) bij de bereiding van 

ijs 

Melk, room UHT Ontwikkeling van sporen 

door Bacillus cereus – 

vorming van enterotoxines 

M K G 2 PVA2 Gevaar beheerst indien proces bij de leverancier beheerst is: 

leveranciersevaluatie  

Geen ontwikkeling van sporen, noch enterotoxinevorming indien 

koudeketen bewaard blijft 

Vloeibare eiproducten (gepasteuriseerd) Uitgroei van Salmonella 

Listeria monocytogenes 

M 

M 

K 

K 

M 

G 

2 

3 

PVA3 Gevaar beheerst indien proces bij de leverancier beheerst is: 

leveranciersevaluatie  

Gevaar beheerst door hittebehandeling (pasteurisatie) bij de bereiding van 

ijs 

Rauwe eieren in schaal Aanwezigheid van 

Salmonella (1) 

M G M 4 CCP2 Gebruik bij voorkeur gepasteuriseerde eieren. 

Gevaar beheerst verder in het proces indien de hittebehandeling effectief is 

(bvb. 15 seconden bij temp 75°C) 

Andere ingrediënten: chocoladeschilfers, 

aroma’s, kleurstoffen, emulgatoren, 

suiker (stropen), vruchtenbereidingen,…. 

Contaminatie tijdens 

productieproces van de 

leverancier 

MC K M 2  Borging door grondstofspecificatie van de leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin voedselveilig handelen wordt geëist en 

waarin microbiologische en chemische normen worden vastgelegd. 

 

Andere ingrediënten: chocoladeschilfers, 

aroma’s, kleurstoffen, emulgatoren, 

suiker (stropen), vruchtenbereidingen,…. 

Aanwezigheid van 

allergenen 

A M M 3 PVA4 Houdt de producten die allergenen bevatten gescheiden van de andere 

ingrediënten, Sluit geopende verpakkingen voldoende af. Bijzondere 

aandacht gaat naar noten (amandel, pinda, hazelnootcrème, 

melkpoeders…). Controleer de productspecificaties op aanwezigheid van 

vermelde allergenen 

(1) Rauwe eieren zijn niet aangeraden voor producten die niet voldoende verhit worden. Voor deze toepassing worden beter gepasteuriseerde eiproducten en 
geblancheerde/gebrande/geroosterde noten gebruikt. Bij gebruik bij ijsbereiding moet toegezien worden op een voldoende verhitting (pasteurisatie). Let wel dat 

aanwezigheid van rauwe eieren in de productieomgeving een bron van nabesmetting van afgewerkte producten kan zijn. Voor meer specifieke maatregelen inzake het 
omgaan met eieren wordt verwezen naar Bijlage 1 van deze gids. 
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3.3.2.  Processtappen bij productie van consumptie-ijs (schep- en softijs) 

 

3.3.2.1. Ontvangst en opslag 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Ontvangst en opslag 

gekoelde producten 

Uitgroei van pathogenen door 

te hoge ontvangst- en 

opslagtemperaturen 

M M G 4 CCP2 Controleer de temperatuur bij ontvangst. Voor temperatuurnormen zie Tabel 1 

van Deel III. 

Controleer dagelijks de temperatuur van de frigo. 

 Uitgroei van pathogenen door 

verstrijken van 

houdbaarheidsdatum  

M K G 3 PVA5 Controleer wekelijks de frigo’s op vervallen producten. Verwijder de producten 

indien houdbaarheidsdatum overschreden is. 

Ontvangst en opslag   

hulpstoffen (mixes, 

additieven, noten, 

aroma’s, 

emulgatoren, 

fruitmengsels …) 

Kruiscontaminatie van 

andere grondstoffen met 

allergenen  

A K G 3 PVA6 Houd de producten die allergenen bevatten gescheiden van de andere 

ingrediënten, bijzondere aandacht gaat naar noten (amandel, pinda, 

hazelnootcrème, melkpoeders…) 
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3.3.2.2. Afwegen, mengen  

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Afwegen - 

mengen 

Onbedoelde inmenging met allergenen 

(bvb. noten)  

A K G 3 PVA7 Gebruik proper materiaal voor het afwegen , mengen en oproeren van vullingen. 

Gebruik voor risicomateriaal (notenschep, pralinéschep) daartoe bestemd materiaal. 

Reinig grondig na gebruik. 

 Uitgroei van pathogenen door te lange 

tijd buiten de koeling 

M M M 3 PVA8 Neem de ingrediënten uit de koeling op het moment van gebruik, plaats ongebruikte 

producten zo vlug mogelijk terug.  

Beheerst door verhittingsstap verder in proces (bereid ijs). 

 Bijkomende besmetting via 

Personeel 

M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren. 

Bescherm product tegen contaminatie 

 

3.3.2.3. Verhitten (alleen bij bereid ijs) 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

 Uitgroei van mogelijk aanwezige 

pathogenen door onvoldoende 

verhitting   

M G M 4 CCP3 Een opvolging en beheersing van de temperatuur-tijd combinatie van de 

hittebehandeling dient te gebeuren. (bvb. minimum 15 seconden bij  75°C of 5 

seconden bij 85°C of equivalent)) 

 

3.3.2.4. Koelen en rijpen en invriezen/turbineren 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

 Uitgroei van mogelijk aanwezige 

pathogenen door te traag en 

onvoldoende doorkoelen  

M G M 4 CCP4 De temperatuur voor koeling en rijping bedraagt maximaal 7°C gedurende 12 tot 24 

uur. Daarna moet het product zo vlug mogelijk ingevroren worden afhankelijk van 

het er op volgende gebruik (bewaring: -18°C, verkoop: -9°C) 

 

 Bijkomende microbiële 

besmetting via materiaal 

M K M 2  Reiniging van materiaal voor en na gebruik, zorgvuldig opslaan. Gebruik van 

propere recipiënten 

Kruisbesmetting voorkomen door productvolgorde 

 Bijkomende besmetting via personeel M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren. 

Bescherm product tegen contaminatie 
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3.3.2.5. Verpakken 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

 Contaminatie van product door 

ongeschikte of vuile verpakking   

MF K M 2  Gebruik enkel materiaal geschikt voor het verpakken van voedingsmiddelen en 

geschikt voor invriezen. Zorg er voor dat de verpakking op een propere plaats 

opgestapeld wordt. Controleer op aanwezigheid van vuil voor gebruik. 

 

 Bijkomende microbiële 

besmetting via materiaal 

M K M 2  Reiniging van materiaal voor en na gebruik, zorgvuldig opslaan. Gebruik van 

propere recipiënten 

 

 Bijkomende besmetting via 

Personeel 

M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren. 

Bescherm product tegen contaminatie 

 

3.3.2.6. Verkoop schep- en softijs 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Verkoop 

schepijs 

Uitgroei  van pathogenen door te hoge 

of schommelende temperatuur of te 

lange bewaring in de koeltoog   

M G M 4 CCP5 Temperatuur max -9°C, controleer meerdere malen per dag. 

Bewaar ijs max 72u in koeltoog 

 

Verkoop 

schepijs 

Bijkomende microbiële 

besmetting via materiaal 

M M M 3 CCP6 Reiniging van materiaal voor en na gebruik, zorgvuldig opslaan. Gebruik van 

propere recipiënten. Was de ijsschep steeds voor gebruik. Vervang het waswater 

afhankelijk van de intensiteit van de verkoop meerdere malen per uur.  

 

Verkoop 

schepijs 

(Kruis)contaminatie met allergenen via 

het materiaal 

A K G 3 PVA9 Meld de aanwezigheid van allergenen aan de consument (bvb. bevat noten, bevat 

eieren, …. 

Gebruik  goed gereinigd materiaal en voorkom ongewenste menging van ijssoorten 

(bvb. met en zonder noten).  

 Bijkomende besmetting via 

Personeel 

M K M 2  Regels voor persoonlijke hygiëne respecteren. 

Bescherm product tegen contaminatie 
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   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

Verkoop 

softijs 

Uitgroei  van pathogenen door te hoge 

of schommelende temperatuur in de 

softijsmachine  

M G M 4 CCP7 Temperatuur max -5°C, controleer meerdere malen per dag. 

 

 Uitgroei  van pathogenen door 

gebrekkige hygiëne en onderhoud 

softijsmachine 

M G M 4 CCP8 Aankoop van een softijsmachine met duidelijke reinigings- en 

ontsmettingsprocedures 

Reiniging van materiaal (na elk gebruik) 

Dagelijks volledige leegloop en reiniging van het toestel, meer bepaald van het vat en 

de leidingen, voor het opnieuw vullen en gebruiken is noodzakelijk! 

 

 

3.3.2.7. Bewaren ijs (opslag bij -18°C) 

   Risico   

Processtap Mogelijke gevaren Type K E R  Beheersmaatregel 

 Uitgroei van ziekteverwekkende micro-

organismen door te lange bewaring   

M M M 3 PVA10 Beperk de bewaartermijn van ijs tot 6 maand  

 

 Uitgroei van ziekteverwekkende micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur   

M M M 3 PVA11 De diepvriestemperatuur -18°C moet gerespecteerd worden. 

Controleer de temperatuur, registreer afwijkingen 

 

 Nabesmetting met ziekteverwekkende 

micro-organismen 

M K M 2  Bewaar steeds afgedekt 
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3.3.3.  Overzicht specifieke CCP’s en PVA’s voor consumptie-ijsbereiding 

 

CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP1 

Aanwezigheid van Salmonella 

door gebruik van rauwe eieren 

Afwezig  Gebruik bij voorkeur gepasteuriseerde 

eieren 

Gevaar wordt beheerst door 

hittebehandeling bij ijsbereiding 

Elke levering afkeuren 

CCP2 

Uitgroei van pathogenen door te 

hoge ontvangst en 

opslagtemperatuur 

Limiet zie 

temperatuurnorm 

Tabel 1 Deel III 

Controle van de ontvangsttemperatuur  

Controle van de frigotemperatuur  

Elke levering 

Dagelijks 

Weiger  of vernietig indien 

kerntemperatuur van de producten 

met meer dan 3°C overschreden 

wordt. 

 

CCP3 

schepijs 

Onvoldoende hittebehandeling T = min 85°C 

gedurende 30  

seconden of 

equivalent 

Een opvolging en beheersing van de 

temperatuur-tijd combinatie van de 

hittebehandeling dient te gebeuren.  

 

Elke 

hittebehandeling 

Herbehandeling foutief behandeld 

product aangevuld met een 

aanpassing van de procesparameters 

(bvb. debiet en temperatuur) 

naargelang het vastgestelde 

probleem. 

CCP4 

Uitgroei van mogelijke aanwezige 

pathogenen door te traag en 

onvoldoende doorkoelen   

Max. 7°C De temperatuur voor koeling en rijping 

bedraagt maximaal 7°C gedurende 12 tot 24 

uur. Daarna moet het product zo vlug 

mogelijk ingevroren worden (-18°C) 

 

Dagelijks Koeling verhogen. Opnieuw 

hittebehandeling indien 

tolerantiegrens is overschreden. 

CCP5 

schepijs 

Uitgroei  van pathogenen door te 

hoge of schommelende 

temperatuur of te lange bewaring 

in de koeltoog   

Limiet zie 

temperatuurnorm 

Tabel 1 Deel III 

Controle frigotemperatuur (max -9°C) 

IJs niet te lang in koeltoog bewaren (max 

72u) 

Dagelijks Vernietig indien de kerntemperatuur 

met meer dan 3°C overschreden 

wordt 
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CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

CCP6 

schepijs 

Bijkomende microbiële 

besmetting via materiaal  

Microbiële 

richtwaarden 

Reiniging van materiaal voor en na gebruik, 

zorgvuldig opslaan. Gebruik van propere 

recipiënten. Was de ijsschep steeds voor 

gebruik. Vervang het waswater afhankelijk 

van de intensiteit van de verkoop meerdere 

malen per uur.  

 

Elk half uur Controle van de persoonlijke hygiëne 

en de hygiëne van de recipiënten 

CCP7 

softijs 

Uitgroei  van pathogenen door te 

hoge of schommelende 

temperatuur in de softijsmachine  

Limiet zie 

temperatuurnorm 

Tabel 1 Deel III 

Controle van de temperatuur van 

softijsmachine 

Meerdere malen per 

dag 

Vernietig indien de kerntemperatuur 

met meer dan 3°C overschreden 

wordt 

CCP8 

softijs 

Uitgroei  van pathogenen door 

gebrekkige hygiëne en onderhoud 

softijsmachine 

Microbiële 

richtwaarden 

Frequente reiniging van materiaal (na elk 

gebruik) 

Volledige leegloop van het toestel, meer 

bepaald van het vat en de leidingen, voor 

het opnieuw vullen en gebruiken is 

noodzakelijk! 

Na elk gebruik Controle van de persoonlijke hygiëne 

en de hygiëne van de recipiënten 

PVA1 

Uitgroei van Bacillus cereus 

Listeria monocytogenes in 

gepasteuriseerde melkproducten 

(gekoeld) of in (soft)ijsmixes 

 

Microbiële 

richtwaarden 

Borging door grondstofspecificatie van de 

leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen wordt geëist. 

Analyseresultaten worden opgevraagd 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar 

Afkeuren 

PVA2 

Uitgroei van Bacillus cereus 

en vorming van enterotoxines in 

melk 

Microbiële 

richtwaarden 

Borging door grondstofspecificatie van de 

leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen wordt geëist  

Analyseresultaten worden opgevraagd 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar 

Afkeuren 

PVA3 

Aanwezigheid van Salmonella en 

L. monocytogenes in vloeibare 

gepasteuriseerde eiproducten  

afwezig  Borging door grondstofspecificatie van de 

leverancier 

Leveranciersovereenkomst waarin 

voedselveilig handelen wordt geëist. 

Elke levering 

Opvragen 

analyseresultaten 

minstens 2x/jaar  

Afkeuren 
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CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

Analyseresultaten worden opgevraagd  

PVA4 

Onjuiste gegevens i.v.m. 

allergieën en intoleranties op het 

geleverde verpakkingsmateriaal 

Het etiket verwijst 

duidelijk naar alle 

mogelijke 

aanwezige 

allergenen 

De bedrukte verpakking of etiketten worden 

bij levering systematisch gecontroleerd op 

correcte informatie m.b.t. de aanwezigheid 

van substanties die allergieën of 

intoleranties kunnen veroorzaken: 

desgevallend ondubbelzinnige vermelding 

dat het een product met melk betreft 

aanwezigheid van relevante ingrediënten 

Elk ontvangst Foutief 

verpakkingsmateriaal/etiketten 

wordt geweigerd + klacht naar 

leverancier 

PVA5 Uitgroei van pathogenen door 

vervallen producten 

THT Controleer wekelijks de frigo’s op vervallen 

producten. Verwijder de producten indien 

houdbaarheidsdatum overschreden is. 

Gebruik nooit vervallen producten 

Wekelijks Verwijder vervallen producten 

PVA6 Kruiscontaminatie van andere 

grondstoffen met allergenen  

afwezig Houdt de producten die allergenen bevatten 

gescheiden van de andere ingrediënten, 

Sluit geopende verpakkingen voldoende af. 

Bijzondere aandacht gaat naar noten 

(amandel, pinda, hazelnootcrème, 

melkpoeders…) 

Controleer de productspecificaties op 

aanwezigheid van vermelde allergenen 

Continu Verwijder accidenteel gemengde 

producten 

PVA7 

Contaminatie met allergenen 

(bvb. pistache, amandel, 

melkpoeder) bij het afwegen en 

mengen 

afwezig Gebruik proper materiaal voor het afwegen, 

mengen en oproeren van vullingen. Gebruik 

voor risicomateriaal (notenschep, 

pralinéschep) daartoe bestemd materiaal. 

Elke productie Indien allergene ingrediënten 

aanwezig moeten die vermeld worden 

op de verpakking of bij de verkoop in 

de winkel. 

Indien  ondanks de genomen 

maatregelen de kans op ongewenste 

contaminatie bestaat moet de klant 
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CCP/PVA Gevaar Limiet Maatregelen Frequentie Correctieve acties 

hiervan op de hoogte worden 

gebracht 

PVA8 

Uitgroei ziekteverwekkende 

micro-organismen door te lange 

tijd buiten de koeling 

Microbiële 

richtwaarden 

Opvolging van de doorlooptijd en de 

temperatuur na productie  

Elke productie Bij te lange doorlooptijd product niet 

meer gebruiken 

PVA9 

(Kruis)contaminatie met 

allergenen via het materiaal 

tijdens de verkoop 

afwezig Gebruik goed gereinigd materiaal en 

voorkom ongewenste menging van 

ijssoorten 

Meld aanwezigheid van allergenen aan 

consument  

Continu Verwijder gemengde producten 

PVA10 

Uitgroei ziekteverwekkende 

micro-organismen door te lange 

bewaring 

Microbiële 

richtwaarden  

Een opvolging en beheersing van de 

bewaarperiode dient te gebeuren 

 

Dagelijks Verwijderen product  

PVA11 

Uitgroei ziekteverwekkende 

micro-organismen door te hoge 

bewaartemperatuur 

Microbiële 

richtwaarden 

Een opvolging en beheersing van de 

diepvriestemperatuur (met vastgelegde 

toleranties max. -18°C) dient te gebeuren 

 

Continu Verwijderen product 

Aanpassen diepvriestemperaturr  
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1. RISICO-INSCHATTING NEVENSTROMEN 

 

De meeste nevenstromen van de brood- en banketbakkerij ontstaan voornamelijk 

wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan tijdens de productie, zoals bvb. 

verkeerde samenstelling, defect van een machine, onvoldoende gebakken, 

afgekeurde grondstoffen, … . Het zijn geen systematische nevenstromen. 

Deze nevenstromen met een verscheidene samenstelling, worden niet rechtstreeks 

aan een veevoederhandelaar of landbouwer geleverd, maar dienen eerst nog 

verwerkt te worden. Deze verwerking houdt o.a. een verhittingsstap in. 

 

Indien een operator wel rechtstreeks zijn nevenstromen wenst te verkopen als 

diervoeder dan moet hij voldoen aan de voorwaarden beschreven in G-001 

“Autocontrolegids  diervoeders” 

 

Er mogen geen producten tot de nevenstroom behoren die componenten bevatten 

die niet aanwezig mogen zijn in diervoeding, zoals bvb. dierlijke eiwitten, dierlijke 

gelatine, bittere amandelen, … . Sommige ingrediënten zijn in verhoogde 

concentratie gevaarlijk voor het dier, theobromine in chocolade, HMF (5-

hydroxymethylfurfural) (honing), … . 

 

Volgens het KB 08/02/1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen 

bestemd voor dierlijke voeding, behoren de nevenstromen tot de volgende 

categorieën. Tevens moeten de producten vergezeld zijn van minstens de volgende 

verplichte vermeldingen.  

 

KB 08/02/1999 – Bijlage – Hoofdstuk I 

Deel B – 12.01 Bakkerij- en deegwarenproducten en bijproducten 

Product of bijproduct verkregen bij de bereiding van brood, met inbegrip 

van fijn bakkerswerk, biscuits en deegwaren. 

- Watergehalte, indien > 14% van het gewicht van het voedermiddel 

- In HCl onoplosbare as, indien > 2,2% op drogestof 

- Zetmeel 

- Totaal suikers (sacharose) 

 

Deel B – 12.03 Producten en bijproducten van de banketbakkerij en 

consumptie-ijsbereiding 

Bij de vervaardiging van gebak, taarten of consumptie-ijs verkregen 

product of bijproduct 

- Watergehalte, indien > 14% van het gewicht van het voedermiddel 

- In HCl onoplosbare as, indien > 2,2% op drogestof 

- Zetmeel 

- Totaal suikers (sacharose) 

- ruw vet 
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1.1. Deegresten 

 

Deze nevenstroom omvat  

- rauw deeg dat niet voldoet aan de specificaties: afwijkingen van de 

deegstructuur, verkeerde receptuur, … ; 

- deeg en/of grondstoffen die in aanraking gekomen zijn met de vloer; 

- rauwe gevormde producten waarvan afmetingen/gewicht niet beantwoorden 

aan de specificaties; 

- degen van machinale storingen; 

- afgekeurde opgemaakte, ongebakken, diepgevroren of voorgebakken degen. 

 

Type Gevaar Kans Ernst Risico 

(Micro)biologisch Groei en aanwezigheid van Salmonella K M 2 

 Groei en aanwezigheid van schimmels en gisten M M 3 – PVA 

 Aanwezigheid van insecten K K 1 

 Aanwezigheid van onkruidzaden en botanische 

onzuiverheden 
K K 1 

 Aanwezigheid van moederkoren K M 2 

Chemisch Aanwezigheid van Aflatoxine K M 2 

 Aanwezigheid van andere mycotoxinen K M 2 

 Residuen van blauwzuur/amygdaline, theobromine, 

HMF  

(afh. van product) 

K K 1 

 Residuen van organochloorpesticiden K M 2 

 Aanwezigheid van PCB’s, dioxinen K M 2 

 Residuen van zware metalen K K 1 

 Residuen van reinigings/desinfectiemiddelen K K 1 

 Residuen van additieven K K 1 

 Aanwezigheid van biogene amines K M 2 

Fysisch Aanwezigheid van resten van verpakkingsmateriaal K K 1 

 Aanwezigheid van andere vreemde voorwerpen M K 2 

… …    

 

1.2. Droge nevenstroom 

 

De samenstelling van de nevenstroom is afhankelijk van de productieplanning en 

bestaat uit een zeer heterogene mengeling en omvat volgende mogelijke producten: 

- Half- en niet verpakte eindfabrikaten met kwaliteitsafwijkingen (kleur, vorm, 

breuk, uitzicht, gewicht, … met uitzondering van  sterk verbrande, verkoolde 

koekjes) waardoor het product niet bestemd is voor menselijke consumptie, 

alhoewel deze geen risico inhouden voor de gezondheid. 

- Eindproducten met een niet-conforme verpakking (verkeerde verpakking, 

verpakking buiten specificaties, …). 

- Vervallen eindproducten. 

- Producten uitgeworpen door de metaaldetector. 

- Producten volgend uit een productiefout: verkeerde receptuur, op de grond 

gevallen, onvoldoende gebakken, te hard gebakken, … . 
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- Resten van kwaliteitscontroles. 

- Procesresten: opstart en einde van de productielijn, afstellen van machines, 

tijdens overschakeling,  … . 

- Overschot grondstoffen (bloem, suiker, boter, stroop, abrikozen, …), 

vullingen, garnituur, … 

- Retourproducten 

 

De producten kunnen al dan niet verpakt zijn. Verpakte producten dienen eerst 

gescheiden te worden van de verpakking. 

 

Bvb. Droge producten verkregen bij het productieproces van brood, droge 

koekresten: (gechocolateerde) koekjes zonder garnituur, crème, vruchten, … . 

 

Type Gevaar Kans Ernst Risico 

(Micro)biologisch Groei en aanwezigheid van Salmonella K M 2 

 Groei en aanwezigheid van schimmels en gisten K M 2 

 Aanwezigheid van insecten K K 1 

 Aanwezigheid van onkruidzaden en botanische 

onzuiverheden 
K M 2 

 Aanwezigheid van moederkoren K M 2 

Chemisch Aanwezigheid van Aflatoxine K M 2 

 Aanwezigheid van andere mycotoxinen K M 2 

 Residuen van blauwzuur/amygdaline, theobromine, 

HMF  

(afh. van product) 

M K 2 

 Aanwezigheid van acrylamide M M 3 – PVA 

 Residuen van organochloorpesticiden K M 2 

 Aanwezigheid van PCB’s, dioxinen K M 2 

 Residuen van zware metalen K K 1 

 Residuen van reinigings/desinfectiemiddelen K K 1 

 Residuen van additieven M K 2 

 Aanwezigheid van biogene amines K M 2 

Fysisch Aanwezigheid van resten van verpakkingsmateriaal G K 3 – PVA 

 Aanwezigheid van andere vreemde voorwerpen G K 3 – PVA 

 Residuen van vlees, dierlijke gelatine, … K M 2 

… …    

 

1.3. Natte nevenstroom 

 

De samenstelling van de nevenstroom is afhankelijk van de productieplanning en 

bestaat uit een zeer heterogene mengeling en omvat volgende mogelijke producten: 

- Half- en niet verpakte eindfabrikaten met kwaliteitsafwijkingen (kleur, vorm, 

breuk, uitzicht, gewicht, … met uitzondering van  sterk verbrande, verkoolde 

koekjes) waardoor het product niet bestemd is voor menselijke consumptie, 

alhoewel deze geen risico inhouden voor de gezondheid. 

- Eindproducten met een niet-conforme verpakking (verkeerde verpakking, 

verpakking buiten specificaties, …). 
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- Vervallen eindproducten. 

- Producten uitgeworpen door de metaaldetector. 

- Producten volgend uit een productiefout: verkeerde receptuur, op de grond 

gevallen, onvoldoende gebakken, te hard gebakken, … . 

- Resten van kwaliteitscontroles. 

- Procesresten: opstart en einde van de productielijn, afstellen van machines, 

tijdens overschakeling,  … . 

- Overschot grondstoffen (bloem, suiker, boter, stroop, abrikozen, …), 

vullingen, garnituur, … 

- Retourproducten 

 

De producten kunnen al dan niet verpakt zijn. Verpakte producten dienen eerst 

gescheiden te worden van de verpakking. 

 

Bvb. producten met room, pudding, rijstcrème, fruit, chocoladegarnituur, 

abrikozen, crème, … . 

 

Natte bijproducten kunnen zwaar microbiologisch belast zijn en bezitten het risico 

op vorming van toxines. 

 

Type Gevaar Kans Ernst Risico 

(Micro)biologisch Groei en aanwezigheid van Salmonella M M 3 - PVA 

 Groei en aanwezigheid van schimmels en gisten K M 2 

 Aanwezigheid van insecten K K 1 

 Aanwezigheid van onkruidzaden en botanische 

onzuiverheden 
K M 2 

 Aanwezigheid van moederkoren K M 2 

Chemisch Aanwezigheid van Aflatoxine K M 2 

 Aanwezigheid van andere mycotoxinen K M 2 

 Residuen van blauwzuur/amygdaline, theobromine, 

HMF  

(afh. van product) 

M K 2 

 Aanwezigheid van acrylamide M M 3 – PVA 

 Residuen van organochloorpesticiden K M 2 

 Aanwezigheid van PCB’s, dioxinen K M 2 

 Residuen van zware metalen K K 1 

 Residuen van reinigings/desinfectiemiddelen K K 1 

 Residuen van additieven M K 2 

 Aanwezigheid van biogene amines K M 2 

Fysisch Aanwezigheid van resten van verpakkingsmateriaal G K 3 - PVA 

 Aanwezigheid van andere vreemde voorwerpen G K 3 – PVA 

 Residuen van vlees, dierlijke gelatine, … K M 2 

… …    
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Bijlage 1 - Eieren en eiproducten gebruikt in de 

bakkerij 
 

1. Wettelijk kader 

 Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende 

een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke 

bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) 

 Beschikking nr. 97/747/EG van de Commissie van 27 oktober 1997 tot 

vaststelling van de niveaus en frequenties van de monsterneming zoals bedoeld 

in richtlijn 96/23/EG van de Raad, ten behoeve van de controle op bepaalde 

stoffen en residuen daarvan in bepaalde dierlijke producten 

 Koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten 

aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen 

 Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot 

vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 

van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren en het Koninklijk besluit 

van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren 

 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van 15 november 2005 inzake microbiologische 

criteria voor levensmiddelen 

 
 

2. Vereisten aan de leverancier 

 Eieren in schaal 

- eieren voldoen aan de wettelijke vereisten 

- afkomstig uit een geregistreerd pakstation of van de detailhandel (gegevens 

duidelijk leesbaar aangebracht op de verpakking) 

- de eieren moeten gestempeld zijn 

- enkel klasse A eieren 

- afwezigheid van open breuk, vuile eieren, bebroede eieren 

 

 Eiproducten 

- eiproducten voldoen aan de wettelijke vereisten 

- gekoeld aanleveren onder de 4°C 

- koude keten mag niet onderbroken worden 

- verpakkingen intact 

- de houdbaarheidsdatum (THT) mag niet verstreken zijn bij aanlevering en de 

producten mogen, rekening houdend met de frequentie van verwerking, deze 

datum niet overschrijden.  

 Voorbeeld: een levering op 1/10/07 met een houdbaarheid tot 

6/10/07 moet binnen deze termijn kunnen verwerkt worden 

- vrijgave na controle op microbiologische parameter Enterobacteriaceae voor 

uitlevering volgens de criteria vermeld in de EG verordening nr. 2073/2005 
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(de gehaltes mogen 100kve/g of ml nooit overschrijden. Waarden onder 

10kve/g zijn toereikend) 

 

3. Ontvangst en opslag eieren en eiproducten 

 Eieren in schaal 

- controle op nummer pakstation 

- controle op intactheid van de schaal 

- controle op properheid van de trays 

- controle op de houdbaarheidsdatum 

- opslag in een koele ruimte (bij voorkeur max 7°C) 

 

 Gepasteuriseerde eiproducten 

- controle op de aanlevertemperatuur (moet <4°C zijn) 

- controle op THT-datum van de producten 

- controle op hoeveelheid 

- controle op aanwezigheid van wettelijke vermeldingen op de verpakking met 

name: 

- de aard van het product (productnaam); 

- de houdbaarheidsdatum (THT) 

- het productie- of lotnummer 

 

4. Verwerking van eieren en eiproducten 

 Eieren in schaal 

- Respecteer FEFO (First Expired First Out). 

- Neem de eieren net voor gebruik uit de koele ruimte. 

- Het breken van rauwe eieren dient gescheiden te gebeuren in tijd of ruimte 

van de overige productie.   

- Neem een propere gewassen en gedesinfecteerde kom en zorg dat de 

omgeving en de handen proper en ontsmet zijn. 

- Sla de eieren met een scherp voorwerp en in één keer open (zorg er hierbij 

zeker voor dat er geen buitenkant van de schaal in aanraking komt met de 

ei-inhoud). 

- Vang per gebroken ei de inhoud eerst op in een apart propere kom, pas als je 

de inhoud gecontroleerd hebt, breng je het over in de grote kom. 

- Bij het scheiden van eieren maak je best gebruik van een propere ei-scheider 

waardoor dooier en wit apart kan opgevangen worden. 

- Al de gebroken eieren of ei-delen binnen de 48u verwerken in de recepturen.  

- De eischalen worden in een aparte afvalbak gebracht en dadelijk uit de 

productieruimten verwijderd. 

- Na afloop van het breken van de eieren en het verwijderen van de eischalen 

dienen de handen gewassen en ontsmet te worden.  

- Indien gebroken eieren om te doreren in een spuitmachine worden gebracht 

moet deze proper en ontsmet zijn.  
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- De spuitmachine, de recipiënten en de borstels gebruikt voor het doreren 

dienen dagelijks gewassen en ontsmet te worden.   

 

 Eiproducten 

- Respecteer FEFO. 

- Neem de juiste hoeveelheid verpakkingen juist voor gebruik uit de koeling. 

- Zorg voor een propere en ontsmette omgeving alvorens de verpakkingen te 

openen. 

- Zorg ervoor dat het materiaal waarin het eiproduct moet verwerkt worden 

steeds zuiver en ontsmet is. 

- Aangebroken eiproduct mag na openen nog slechts een beperkt aantal uren 

in de koeling (<4°C) bewaard worden (gebaseerd op richtlijnen van de 

leverancier).  

- Plaats nooit aangebroken eiproducten en ongeopende producten samen in de 

opslag. Dit geldt niet indien het aangebroken eiproduct in een afsluitbaar 

recipiënt aanwezig is. 

- Eiproduct om te doreren moeten na opening binnen de 48 uur verbruikt 

worden.  

- Eiproducten om te doreren worden in een propere en dagelijks ontsmette 

spuitmachine gebracht.  

 

5. Tussentijdse stockage 

 Eieren in schaal 

- Gebroken eieren bij niet direct gebruik dadelijk in de koeling plaatsen (<4°C), 

afgedekt. 

- Na het breken van de eieren : al de eieren of ei-delen binnen de 48u 

verwerken in de recepturen.  

 

 Eiproducten 

- Na openen nog max. 48u te bewaren bij <4°C. 

- Eiproduct dat max. 6u bij kamertemperatuur gestaan heeft in de originele 

verpakking mag nog 24u gebruikt worden in af te bakken producten maar 

eerst op te gebruiken en nadien pas nieuw geopende verpakkingen 

toevoegen. 

 

 Producten die bereid werden met eieren en/of eiproduct en die niet meer 

afgebakken worden hebben een beperkte houdbaarheid in de koeling <7°C. 
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Bijlage 2 - Voorschriften voor certificering van het 
autocontrolesysteem door externe organismen 

 

De "Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij" kan door het bedrijf als 

hulpmiddel gebruikt worden bij de implementatie van het eigen 

autocontrolesysteem. De gids wordt als referentieel gebruikt bij de validatie van het 

autocontrolesysteem door een controleorganisme geaccrediteerd voor deze gids door 

Belac of door een buitenlandse accreditatie-instelling die behoort tot het 

multilaterale agreement (MLA) volgens de norm ISO 17020 en erkend door het 

FAVV.  

In het kader van de ISO 17020-norm dient de instelling de volgende aspecten uit te 

werken en toe te passen: 

- er dient een gedetailleerde inspectiemethode te worden uitgewerkt en 

gerespecteerd. Deze dient te worden gedocumenteerd en regelmatig 

geëvalueerd op haar geschiktheid. Deze methode omvat onder andere 

informatie over de gebruikte evaluatietools, de auditcriteria, de mogelijke 

non-conformiteiten, de te nemen steekproef (omtrent de te evalueren 

documenten, het aanwezige materiaal, …), de audittijd, …; 

- er dient aantoonbaar gewaarborgd te worden dat alle aspecten van de 

gids aan bod komen tijdens de audit. 

 

1. De aanvraag  

Het certificaat heeft een reikwijdte vanaf de ontvangst van de grondstoffen in de 

brood- en banketbakkerij tot het transport en de aflevering van de producten.     

 

Indien een onderneming meerdere productielocaties heeft, dan dienen zij allen 

afzonderlijk een certificaat aan te vragen.  

Om voor certificering in aanmerking te komen dient ten behoeve van het 

certificerend organisme te worden aangetoond dat in de desbetreffende 

bedrijfseenheid alle activiteiten, die door de autocontrolegids behandeld worden, 

aan de in deze gids vermelde bepalingen voldoen.   

 

Bij de controle dient de auditor minstens volgende aspecten te controleren: 

- de bepalingen vermeld in KB 14 november 2003 resulterend in: 

o een sluitend beheerssysteem voedselveiligheid 

o een uitgewerkt HACCP-systeem 

o een systeem voor goede productiepraktijken 

o een uitgewerkt, sluitend traceerbaarheidssysteem 

zoals beschreven in de Autocontrolegids voor de Brood- en banketbakkerijen, 

- aanwezigheid van de noodzakelijke documenten resulterend uit de 

Autocontrolegids voor de Brood- en banketbakkerijen en aansluitend bij de 

checklist voor Autocontrole; 

- het beantwoorden aan de horizontale en verticale wetgeving.  
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De aanvrager zal ten behoeve van een vlotte controle ter beschikking stellen: 

- het voedselveiligheidshandboek, opgesteld volgens deze gids;  

- een overzicht van het documentenbeheer; 

- de nodige vertegenwoordiging voor het begeleiden van de audit. 

 

2. Verloop van een audit 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een onderneming in de sector B2C en de 

sector B2B : 

- Indien het een audit betreft in een brood –en banketbakkerij die rechtstreeks 

levert aan de consument (B2C), dan wordt de “initiële” audit gevolgd door een 

“herhalingsaudit” na een periode van 3 jaar. 

- Indien het een audit betreft in een brood –en banketbakkerij die levert aan 

andere operatoren (B2B) of een operator B2C die levert aan andere 

operatoren voor meer dan 30 % van zijn omzet, wordt de “initiële” audit 

gevolgd door een “herhalingsaudit” na een periode van 1 jaar. 

 

Bij een eerste aanvraag tot certificatie wordt de onderneming binnen een termijn 

van drie maanden geëvalueerd. 

 

De initiële audit is een eerste integrale beoordeling van het autocontrolesysteem en 

bestaat uit:  

Beoordeling van de documentatie: 

- Er wordt onderzocht of procedures, werkinstructies, beleidsverklaring, 

risico-inschatting,… die volgens de door het FAVV gevalideerde 

autocontrolegids schriftelijk dienen vastgelegd te zijn ook daadwerkelijk 

zijn vastgelegd in een voedselveiligheidshandboek (of geïntegreerd in een 

kwaliteitshandboek) of in een procedure- of werkinstructieboek.   

- Er wordt nagegaan of de beschikbare registraties conform zijn aan deze 

die volgens de door het FAVV gevalideerde autocontrolegids dienen 

aanwezig te zijn.  

Auditbezoek ter plaatse:  

- Op de bedrijfslocatie(s) wordt onderzocht of de implementatie van de 

voorwaarden vermeld in de door het FAVV gevalideerde autocontrolegids 

in de praktijk van de bedrijfsvoering op de juiste wijze plaatsvindt.  

 

De herhalingsaudit heeft vernieuwing van het certificaat op het oog en moet 

aangevraagd worden 3 maand voor de afloop van het bestaande. Hij beoogt 

eveneens een integrale beoordeling van het autocontrolesysteem. 

 

De aanvrager biedt zijn volledige medewerking en stelt alle vereiste documenten ter 

beschikking. 
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Tijdens iedere audit werkt het certificeringsorganisme met de in de sectorgids 

weergegeven concordantie tussen de autocontrolechecklist (FAVV) en de 

Autocontrolegids voor de Brood- en banketbakkerijen en de daartoe vereiste 

documentatie die als bewijs kan voorgelegd worden. 

Voor de verslaggeving moeten de certificeringsinstellingen het rapport auditchecklist 

van het FAVV gebruiken. 

 
2.1 Te spenderen mandagen 
 
Het aantal te spenderen mandagen per audit wordt gegeven in Tabel 1. Hierin wordt 

rekening gehouden met de omvang van het bedrijf.  

 

Het aangegeven aantal te spenderen mandagen kan, indien nodig, overschreden 

worden, maar dit dient voldoende verantwoord te worden en het surplus kan in 

principe niet meer dan 20% van de voorspelde duur bedragen.  

In deze tijd zijn niet vervat de voorbereiding, voorafgaande bezoeken, 

administratieve formaliteiten en opstellen van het verslag. Afspraken met 

betrekking tot deze activiteiten worden voor de aanvang van de auditprocedure 

duidelijk vastgelegd.  

 

TABEL 1 - VOORSTEL TOT TE SPENDEREN MANDAGEN (1 MANDAG = 8 UUR) 

 Aantal te spenderen mandagen per audit 

Aard van de 
onderneming 

Omvang van de 
onderneming 

Activiteiten 
voor brood –en 
banketbakkerij 

Extra uren in functie 
van bijkomende 
activiteiten 

B2C <5 werknemers of <400m2 

 

≥5 werknemers en ≥400m2 

0,5 

 

1 

 

 

 

Chocoladeproducten 

(holgoed en pralines)                    

0,5uur 

Ijsbereidingen 

0,5uur 

Belegde broodjes 

0,5uur 

Verbruiksalon           

0,5 uur 

B2B <2 werknemers 

>2 werknemers en <25 

werknemers 

≥25werknemers 

0,5 
 
1 
 

1,5 
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2.2 Overgangsmaatregel bij de invoering van een nieuwe versie van de 
gids 

 
De nieuwe versie van de gids treedt in werking drie maanden na de datum van 

publicatie van de goedkeuring van deze nieuwe versie in het Belgisch Staatsblad. 

De audits die vóór de datum van inwerkingtreding uitgevoerd worden, mogen reeds 

uitgevoerd worden op basis van de nieuwe versie van de gids, voor zover alle 

betrokken partijen zich hier voldoende op hebben kunnen voorbereiden. Alle audits 

die na deze datum uitgevoerd worden, moeten op basis van de nieuwe versie van de 

gids uitgevoerd worden. 

 

3. Minimale voorwaarden voor auditoren 

Horizontale wetgeving 

- KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen – Hoofdstuk VI - Delegatie 

 

De certificatie-instellingen moeten PB07 - P03, de FAVV procedure voor de 

erkenning van certificerings- en keuringsinstellingen in het kader van het KB 

Autocontrole volgen voor de erkenning in het kader van het KB autocontrole. 

 

De inspecteurs en/of auditoren moeten voldoen aan de volgende eisen: 

- basisopleiding hoger onderwijs in een vak dat verband houdt met de 

voedselveiligheid; 

- beschikken over een relevante en aantoonbare beroepservaring van ten 

minste twee jaar in een productie-entiteit of als medewerker van de dienst 

kwaliteit of als consultant/auditor in de voedingssector; 

- binnen het orgaan een gepaste en voortdurende opleiding krijgen;  

- minstens 5 bedrijven per jaar toegewezen krijgen voor een audit in dezelfde 

subsector of aanverwanten (bvb. chocoladeproductie, biscuiterie): dit 

waarborgt de ervaring en kennisopbouw in de sector; 

- in staat zijn onafhankelijk te beoordelen; 

- kennis hebben van de diverse reeds bestaande kwaliteitssystemen en 

certificaten; 

- verplicht het beroepsgeheim te respecteren behalve ten aanzien van het door 

het Agentschap gemachtigde personeel en bijgevolg ook geen in het kader van 

de controleopdrachten verkregen gegevens ter beschikking te stellen aan 

derden, behalve met schriftelijke toestemming van het orgaan dat aan de 

basis ligt van de gegevens. 

 

4. Andere certificeringen 

Indien een bedrijf beschikt over commerciële certificaten, die met een bepaalde 

regelmaat dienen geauditeerd te worden, dan kan de audit voor zowel het 
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commerciële certificaat als deze in het kader van KB autocontrole simultaan 

plaatsgrijpen. 

Hiertoe zal het certificeringsorganisme eerst het gehele autocontrolesysteem 

auditeren en vervolgens overgaan tot auditeren van de commerciële certificaten 

rekening houdend met de reeds gecontroleerde deelaspecten. 
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Bijlage 3 – Reglementering inzake etikettering van 

voorverpakte levensmiddelen 
 

Opmerking: Er dient rekening gehouden te worden met de hiërarchie van de 

reglementering, zo primeren bijvoorbeeld Europese verordeningen op nationale 

wetgeving. 

 

1. Wetgeving 

 

1.1. Algemene Belgische wetgeving die bepalingen inzake etikettering 

bevat (incl. allergenen) 

 

- Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming  

- Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen 

van te koelen voedingsmiddelen 

- Koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor 

voedingsmiddelen, incl. wijzigingen 

- Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij 

waartoe een voedingsmiddel behoort, incl. wijzigingen 

- Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten 

- Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van 

voorverpakte voedingsmiddelen, incl. wijzigingen 

- Koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-

etikettering van voedingsmiddelen, incl. wijzigingen 

 

 

1.2. Specifieke Belgische wetgeving die bepalingen inzake etikettering 

bevat 

 

- Koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere 

bakkerijproducten 

- Koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma’s voor gebruik in 

voedingsmiddelen  

- Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd 

voor bijzondere voeding 

- Koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van 

nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd 

- Koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten 

voor menselijke consumptie 
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1.3. Europese richtlijnen die bepalingen inzake etikettering bevatten 

 

- Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

22/09/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

- Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van 

genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch 

gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en 

tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 

- Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 

- Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 

1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, 

Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van 

de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie 
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2. Handleiding inzake algemene etikettering 

 

Belangrijkste aanduidingen Reglementering 

De volgende gegevens moeten zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar worden vermeld op de 

verpakking of op het etiket van een voedingsmiddel:  

verkoopsbenaming, ingrediëntenlijst, netto-hoeveelheid, datum van minimale houdbaarheid, 

bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden, naam en adres van fabrikant, invoerder, verpakker of 

verkoper, erkenningsnummer, plaats van oorsprong of herkomst, alcoholvolume, aanwijzingen i.v.m. 

genetisch gemodificeerd product, hoeveelheid van bepaalde ingrediënten, gebruiksaanwijzing, … 

 

Te weten: Op het etiket moeten de houdbaarheidsdatum, de netto-hoeveelheid en de verkoopbenaming 

in hetzelfde gezichtsveld voorkomen 

KB van 13/09/1999 

 

 

Verkoopsbenaming Reglementering 

Dit stelt de koper in staat om precies te weten om welk product het gaat. 

Als er geen wettelijke verkoopbenaming is of als de naam onvoldoende duidelijk is, moet er een 

omschrijving worden gemaakt die het de consument mogelijk maakt om zich een exact beeld te vormen 

van de aard van het product.  

 

Een fantasienaam kan de verkoopbenaming niet vervangen.  

De verkoopbenaming moet bovendien een aanduiding bevatten betreffende de fysieke staat en/of het 

bewerkingsprocédé van het voedingsproduct (bijv. diepgevroren), wanneer de weglating daarvan 

verwarring zou kunnen veroorzaken 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 art.3 
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Naamgeving brood en speciaal brood Reglementering 

- Brood: product van de broodbakkerij bereid met meel, drinkwater, gist of zuurdesem en zout + 

minimale hoeveelheid vetstoffen, suikers, moutmeel of moutextract 

- Speciaal brood: brood met bijkomende ingrediënten, zoals bvb. melk, honing, suikers, gluten, … 

- Huishoudbrood: rond brood met kruimzijden 

- Melkbrood: speciaal brood met min. 42l volle melk of 5,5kg melkpoeder per 100kg meel 

- Masteluin: brood o.b.v. een mengeling van tarwe- en roggemeel 

- …brood of speciaal …brood  

Bij toevoeging van voedingsmiddelen: (bvb. notenbrood), aangevuld met het percentage van de 

toevoeging 

Bij gebruik van verschillende soorten meel, andere dan tarwemeel, moeten de benamingen aangevuld 

worden met de namen van de gebruikte melen in dalende volgorde van gewichtsdeel (bvb. roggebrood) 

Wanneer het gebruikte meel al dan niet gebuild is (dit is van zemelen en kiemen ontdaan) dan moeten 

ook de termen "volgraan" of "half volgraan “ of "gedeeltelijk volgraan" (met in dit geval vermelding van 

het percentage zemelen) geafficheerd worden 

 

- Boulot, galet, plaat of carré (speciaal) brood: in geval van respectievelijk rond, ovaal of rechthoekig 

brood zonder kruimzijden 

- Frans of stok (speciaal) brood: in geval van langwerpig en tenminste 11cm per 100g metend en 

ingekerfd op het bovenvlak. 

KB van 2/09/1985 artikels 1 en 5 

 

 

Lijst met ingrediënten Reglementering 

Alle ingrediënten, stoffen die worden toegevoegd voor en/of tijdens de bereiding en nog aanwezig zijn in 

het eindproduct (al dan niet in gewijzigde vorm), moeten worden vermeld. 

 

De ingrediënten moeten opgesomd worden in dalende volgorde van hun gewichtsaandeel en benoemd 

worden met hun specifieke naam, met voorbehoud voor sommige afwijkingen i.v.m. additieven en 

aroma's. 

De opsomming van alle ingrediënten van het voedingsmiddel wordt voorafgegaan door “ingrediënten:”. 

 

* Water moet niet vermeld worden, indien de hoeveelheid < 5% van het gewicht van het eindproduct of 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 art. 4 
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Lijst met ingrediënten Reglementering 

indien het gebruikt wordt als reconstitutievloeistof.  

* Ingrediënten in geconcentreerde of gehydrateerde vorm, die tijdens de bereiding weer in 

oorspronkelijke toestand worden gebracht, worden vermeld volgens hun gewicht voor concentratie of 

dehydratatie. 

* Voor vruchten, groenten, paddestoelen en mengsels van specerijen of kruiden die niet overheersend 

aanwezig zijn en waarvan het gewicht niet steeds hetzelfde is, kunnen als volgt vermeld worden: 

“vruchten”, “groenten”, “paddestoelen” of “planten en kruiden”, gevolgd door “in wisselende 

verhoudingen”, gevolgd door de aanwezige vruchten, groenten of paddestoelen. In de totale 

ingrediëntenlijst geldt het gewichtsaandeel van het geheel aan vruchten, paddestoelen en groenten. 

* De ingrediënten die minder dan 2% in het eindproduct aanwezig zijn, mogen in een willekeurige 

volgorde vermeld worden, na de andere ingrediënten.  

* Soortgelijke of onderling verwisselbare ingrediënten, die gebruikt worden zonder de samenstelling en 

de aard van het voedingsmiddel te wijzigen en minder dan 2% in het eindproduct aanwezig zijn, 

kunnen vermeld worden in willekeurige volgorde na de andere ingrediënten en met de aanduiding 

“bevat … en/of …”. Uitz. toevoegsels en allergenen 

* Samengestelde ingrediënten 

De opsomming van de ingrediënten van een samengesteld ingrediënt is niet verplicht, wanneer 

- het samengesteld ingrediënt een benaming bevat, die in de reglementering is voorzien of zodanig is 

ingeburgerd (uitgezonderd allergenen) 

- het samengesteld ingrediënt minder dan 2% van het eindproduct uitmaakt (uitgezonderd toevoegsels 

en allergenen) 

 

* Niet als ingrediënten beschouwd: toevoegsels, technologische hulpstoffen, oplosmiddelen of dragers 

van toevoegsels en aroma’s, bestanddelen die tijdens de bereiding worden onttrokken en weer 

vermengd 

 

Te weten: Heb speciale aandacht als u een afbeelding van een voedingsproduct of ingrediënt gebruikt 

op de verpakking, dan moet u het percentage daarvan duidelijk vermelden in de ingrediëntenlijst of in 

de nabijheid van de naam van het product.  
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Hoeveelheid van een ingrediënt Reglementering 

De hoeveelheid van een ingrediënt moet vermeld worden als  

- dit ingrediënt specifiek in de verkoopsbenaming voorkomt; 

- door de consument met de verkoopsbenaming geassocieerd wordt; 

- opvallend in woord of beeld (foto) in de etikettering is aangegeven; 

- of wanneer het ingrediënt van belang is om het voedingsmiddel te karakteriseren of om het te 

onderscheiden van het voedingsmiddel waarmee het kan verward worden.  

In deze gevallen moet u het percentage van het betreffende ingrediënt vermelden in de 

verkoopbenaming of in de onmiddellijke nabijheid of in de ingrediëntenlijst. 

KB van 13/09/1999 art. 5 

 

 

Houdbaarheidsdatum of uiterste verbruiksdatum Reglementering 

Wanneer  

- de houdbaarheid < 3 maanden: vermelding van “ten minste houdbaar tot dag en maand” 

- de houdbaarheid 3-18 maanden: vermelding van “ten minste houdbaar tot einde maand en jaar” 

- de houdbaarheid > 18 maanden: vermelding van “ten minste houdbaar tot einde  jaar” 

 

Bij zeer bederfelijke voedingsmiddelen: uiterste consumptiedatum: “te gebruiken tot dag, maand en ev. 

jaar” + de bewaarvoorwaarden. 

 

Uitz. producten van brood- en banketbakkerij die bestemd zijn voor consumptie binnen de 24u na 

bereiding 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 art. 6 en 7 
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Netto gewicht Reglementering 

De netto-hoeveelheid komt overeen met de verkochte hoeveelheid, zonder de verpakking. 

Deze vermelding moet uitgedrukt worden in gewichtseenheden (gram, milligram,...).  

Het gaat daarbij om het productgewicht zonder water. U mag rekening houden met het inbakverlies. 

 

Uitz. Wanneer duidelijk zichtbaar is, hoeveel stuks er aanwezig zijn, is de vermelding van het 

nettogewicht niet verplicht. 

 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 art. 8 

Wet van 14 juli 1991 

  

 

 

Bewaarinstructies Reglementering 

Er moeten bewaar- en gebruiksinstructies gegeven worden wanneer het product in kwaliteit kan 

afnemen als het niet correct bewaard of gebruikt wordt.  

Voorbeelden: "Bewaren in de koelkast", "Koel en droog bewaren", ... 

Voor de diepgevroren producten moet, naast de bewaarinstructies, ook beklemtoond worden dat een 

ontdooid product nooit opnieuw ingevroren mag worden. 

 

De aanduiding van deze instructies is verplicht in de etikettering van sterk bederfbare 

voedingsproducten.  

 

Soms verplicht (KB van 13/09/1999): 

 

 

-diepvries 

 

 

-bijzondere bewaargegevens (vb 

gekoeld) om de houdbaarheidstermijn 

te garanderen 

 

 

 

 

Gegevens producent, verpakker of verkoper Reglementering 

Minimaal: De naam of handelsnaam en het adres van de vestigingsplaats. 

Dit is naam of maatschappelijke zetel en adres (of telefoonnummer) van de fabrikant, de importeur of 

een verkoper die in de EG gevestigd is.  

Deze aanduidingen moeten de koper in staat stellen om een klacht in te dienen bij de fabrikant of meer 

gedetailleerde inlichtingen te bekomen over het product. 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 
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Bereidingswijze Reglementering 

Dit zijn instructies voor het gebruik van het product, indien het voedingsmiddel zonder 

gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan gebruikt worden. 

Verplicht indien er afwerking nodig is 

voor consumptie 

KB van 13/09/1999 

 

 

Fantasieverpakking Reglementering 

Bij verpakking voor bepaalde feesten of in geval van voedingsmiddelen die de consument koopt omwille 

van de verpakking, is het voldoende om de verkoopsbenaming, de naam van de fabrikant, verpakker of 

verkoper en de netto-hoeveelheid te vermelden. 

KB van 13/09/1999 art. 2 

 

 

Bijkomende vermeldingen Reglementering 

Bij gebruik van zoetstoffen, zoetstoffen en suikers, aspartaam, polyolen (>10%) en zoethout zijn extra 

vermeldingen verplicht. 

 

Zo ook bij producten verpakt onder beschermende atmosfeer. 

De aanduiding "verpakt onder beschermende atmosfeer" betekent dat men in de verpakking de 

omgevingslucht vervangen heeft door een ander gas om de bewaartijd te verlengen. 

Er wordt voor zulke producten vaak aangeraden om de verpakking 20 minuten voor het gebruik te 

openen vanwege de mogelijke invloed van het procédé op de smaak. 

Op het etiket staan de verpakkingsgassen in de ingrediëntenlijst, onder de nummers E938 tot E949. 

De naam van het gebruikte verpakkingsgas moet op het etiket vermeld worden. 

Bijlage punt III van KB van 

13/09/1999 
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Voedingswaarde Reglementering 

Dit is de energetische waarde (in kcal of kJ) van de eiwitten, koolhydraten, suikers, vetten en 

verzadigde vetzuren, voedingsvezels, natrium, vitaminen en mineralen die in het product aanwezig zijn.  

De voedingswaarde is enkel verplicht indien in reclame, etikettering of presentatie een 'claim' met 

betrekking tot de  voedingswaarde voorkomt of indien het product toegevoegde vitaminen of mineralen 

bevat.   

Bvb. "met vitaminen", "rijk aan vezels", "verlaagd vetgehalte". 

De aanduidingen moeten gebeuren per 100 gram.  

Facultatief - Verplicht bij voedings- en 

gezondheidsclaims en in geval 

mineralen of vitaminen toegevoegd zijn 

 

KB van 08/01/1992 betreffende de 

voedingswaarde etikettering 

 

Identificatie of lotnummer Reglementering 

De identificatiecode geeft ondubbelzinnig weer uit welke partij het product afkomstig is. Dit kan een 

lotnummer, een productiedatum,… zijn. 

Het nummer van het lot, partij producten waartoe het voedingsmiddel behoort, moet vermeld worden. 

Wanneer een voedingsmiddel minder dan 3 maanden houdbaar is, dient de houdbaarheidsdatum als 

identificatiecode. 

 

Ratio: Deze vermelding is onontbeerlijk bij een incident om het gehele probleemstellende lot uit de 

handel te kunnen nemen. 

Verplicht 

KB van 9/02/1990 

 

Streepjescode of barcode Reglementering 

De streepjescodes zijn ingevoerd om een automatische registratie van de artikelen in de supermarkten 

en winkels mogelijk te maken. 

Facultatief 

Kan opgelegd worden door uw afnemer 
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Allergenen Reglementering 

Volgende componenten moeten omwille van hun allergeen karakter altijd vermeld worden op het etiket, 

indien ze toegevoegd werden aan het product en dit ongeacht hun hoeveelheid (overeenkomstig de 

Europese richtlijn en het KB): 

- Gluten bevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut of de hybride soorten 

daarvan) en producten op basis van glutenbevattende granen; 

- Vis en producten op basis van vis; 

- Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren; 

- Eieren en producten op basis van eieren; 

- Aardnoten en producten op basis van aardnoten; 

- Soja en producten op basis van soja; 

- Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose); 

- Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, 

macadamianoten) en producten op basis van noten; 

- Selderij en producten op basis van selderij; 

- Mosterd en producten op basis van mosterd; 

- Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad; 

- Sulfieten en zwaveldioxide in concentratie van meer dan 10mg/kg of 10ml/liter uitgedrukt als 

SO2; 

- Weekdieren en producten op basis van weekdieren; 

- Lupine en producten op basis van lupine. 

Verplicht 

KB van 13/09/1999 
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Voedings- en gezondheidsclaims Reglementering 

Wil u een bepaalde vermelding over een ingrediënt op de verpakking opnemen die bepaalde voedings- of 

gezondheidsclaims inhoudt zoals “vetarm of “rijk aan voedingsvezel” of “zoutarm” dan dient dit in 

overeenstemming te zijn met de aangegeven verordening.  

 

In de bijlage van deze verordening worden voorwaarden vermeld waaraan producten, waarvoor de 

claims gelden, dienen te voldoen. Enkele relevante voorbeelden hieruit zijn: 

 

VETARM 

De claim dat een levensmiddel vetarm is alleen toegestaan als het vetgehalte van het product maximaal 

3g/100g product bedraagt 

 

SUIKERARM 

Een claim dat een levensmiddel suikerarm is alleen toegestaan als het suikergehalte van het product 

maximaal 5g/100g product bedraagt.  

 

NATRIUMARM/ZOUTARM 

De claim dat een levensmiddel natriumarm/zoutarm is alleen toegestaan als het product maximaal 

0,12g natrium, of de overeenkomstige waarde voor zout (0,3g) per 100g bevat.  

 

VEZELRIJK 

De claim dat een levensmiddel vezelrijk is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk 

dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het vezelgehalte van het product minimaal 

6g/100g of 3g/100kcal bedraagt. 

 

De gezondheidsclaims dienen eveneens conform verordening nr. 1924/2006 te zijn. 

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van 

het Europees parlement en de raad van 

20 december 2006 inzake voedings- en 

gezondheidsclaims voor 

levensmiddelen  

 

 

 





 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           BIJLAGE  4  - 1/5 

BIJLAGE  4 - Reglementering 
 

Opmerking: Er dient rekening gehouden te worden met de hiërarchie van de 

reglementering, zo primeren bijvoorbeeld Europese Verordeningen op nationale 

wetgeving. 

 

1. Algemene Belgische wetgeving 

 

 Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van 

de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten 

 Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije 

gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van 

werknemers tegen tabaksrook 

 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming 

 Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en stoffen 

die gelden als schadelijk verklaard 

 Koninklijk besluit van 24 mei 1976, betreffende poeders en samengestelde 

producten bestemd voor de bereiding van pudding en soortgelijke waren 

 Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen 

van te koelen voedingsmiddelen 

 Koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor 

voedingsmiddelen 

 Koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma’s voor gebruik in 

voedingsmiddelen  

 Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de 

partij waartoe een voedingsmiddel behoort   

 Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten 

 Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen 

bestemd voor bijzondere voeding 

 Koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-

etikettering van voedingsmiddelen  

 Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen 

bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen 

 Koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik 

van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren 

 Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van 

voorverpakte voedingsmiddelen 
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 Koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de 

maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op 

voedingsmiddelen 

 Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor 

menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen 

verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in handel brengen van 

voedingsmiddelen wordt gebruikt 

 Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen  

 Koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten 

voor menselijke consumptie 

 Koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende consumptie-ijs 

 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 

 Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong  

 Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels 

van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 

FAVV 

 Koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde 

handelsnormen voor eieren 

 Ministerieel besluit van 28 januari 1993 betreffende de temperatuurscontrole 

van diepvriesproducten  

 Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de 

meldingsplicht in de voedselketen 

 Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de 

toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige 

inrichtingen in de voedselketen 

 

 

http://www.afsca.be/sp/leg-hygiene/pdf/KB-AR_H2_2005-12-22.pdf
http://www.afsca.be/sp/leg-hygiene/pdf/KB-AR_H2_2005-12-22.pdf


 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           BIJLAGE  4  - 3/5 

2. Sectorspecifieke Belgische wetgeving 

 

 Koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere 

bakkerijproducten  

 Koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de voorwaarden tot 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker in de 

kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen 

 

 

3. Europese wetgeving 

 

 Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe 

voedselingrediënten 

 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden 

 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22/09/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

 Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van 

genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch 

gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 

 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en van de Raad 

van 29 april 2004 met betrekking tot voedingsmiddelenhygiëne 

 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 

levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

 Verordening (EG) nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 

betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van 

voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten  

 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 

inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen  

 Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 

tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in 

levensmiddelen 
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 Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende 

een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke 

bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) 

 Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot 

vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 

van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren 

 Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 

83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, 

Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) 

nr. 258/97 

 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven 

 Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met 

aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging 

van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, 

Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG 

 Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot 

vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) 

nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen 

levensmiddelenadditieven 

 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 

2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening 

(EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die 

lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de 

Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie 

 Beschikking nr. 97/747/EG van de commissie van 27 oktober 1997 tot 

vaststelling van de niveaus en frequenties van de monsterneming zoals bedoeld in 

richtlijn 96/23/EG van de raad, ten behoeve van de controle op bepaalde stoffen 

en residuen daarvan in bepaalde dierlijke producten  

 Aanbeveling 2010/307/EU van de Commissie van 2 juni 2010 inzake de 

monitoring van het acrylamidegehalte in levensmiddelen 

 Aanbeveling van de Commissie van 10 januari 2011 inzake onderzoeken naar 

de acrylamidegehalten in levensmiddelen 

 Aanbeveling 2011/516/EU van de Commissie van 23 augustus 2011 inzake 

reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb’s in diervoeders en 

levensmiddelen  
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 Aanbeveling 2012/154/EU van de Commissie van 15 maart 2012 betreffende 

de monitoring van de aanwezigheid van moederkorenalkaloïden in diervoeders en 

levensmiddelen 

 Aanbeveling 2013/165/EU van de Commissie van 27 maart 2013 betreffende 

de aanwezigheid van T2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten 
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Bijlage 5 – Hygiëne checklist  
 

 

 

 

In deze bijlage vindt u een mogelijke interne controlelijst. Deze checklist kan 

gebruikt worden in het kader van een interne audit ter controle van uw bedrijf.  

 

Toelichting 

OK = in orde 

NOK = niet ok 

NVT = niet van toepassing 

Opmerking: acties die ondernomen dienen te worden indien het aspect NOK is, OK 

op voorwaarde dat …, …
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 OK / NOK / NVT Opmerking 

1. Omgeving   

Zijn de terreinen rondom het bedrijfsgebouw proper en 

onderhouden? 

  

Zijn de terreinen vrij van rommel en afval?   

Is er gevaar voor contaminatie van de productieruimte?   

2. 

 

 
 

Personeelsaccommodatie   

Zijn de kleedruimtes, toiletten en refter volledig gescheiden 

van de productieruimte? 

  

Wordt contact tussen beroepskledij en vrijetijdskledij 

vermeden? 

  

Zijn de toiletten uitgerust met een goed spoelsysteem en 

worden ze goed onderhouden en verlucht? 

  

Is in de onmiddellijke omgeving van het toilet een 

aanmaning aanwezig “handen wassen verplicht na het 

toiletbezoek”? 

  

Is in de onmiddellijke omgeving van het toilet een wastafel 

met handenvrije kraan aanwezig? 

  

Zijn de wastafels voorzien van stromend, warm en koud, 

drinkbaar water? 

  

Is er zeep en ontsmettingsvloeistof aanwezig ?    

Is er een nagelborsteltje in een ontsmettende oplossing 

voorzien? (niet verplicht !) 

  



NAAM BEDRIJF                                                                                                            Datum:   … / …  / …  

                                                                                                           Versie 1.0  

Verantwoordelijke: 

Hygiëne Checklist Brood- en banketbakkerij 

 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                                  BIJLAGE  5  - 3/8 

 OK / NOK / NVT Opmerking 

Zijn er wegwerphanddoekjes voorzien en een 

pedaalvuilnisemmer? 

  

3. Algemene hygiëne-eisen productieruimte   

 

Zijn de toegangen van de productieruimten voorzien van een 

duidelijk signalement “Toegang uitsluitend voor personeel” 

  

Wanneer bezoekers / technici toch de toelating hebben om 

deze ruimten te betreden, dragen zij dan beschermende 

kledij en zijn ze op de hoogte gebracht van en akkoord met 

de persoonlijke hygiëneregels?  

  

Zijn er duidelijke signalementen aanwezig dat er in de 

productieruimten, opslag-, ontvangst en verzendruimten 

niet mag gerookt, gegeten of gedronken worden? 

  

Is er een duidelijke aanmaning aanwezig “handen wassen 

verplicht” aan de ingang van de productieruimte? 

  

3.1 Bouweisen   

 

Zijn de afmetingen van de lokalen en de toestellen 

aangepast aan de handelingen die er plaatsgrijpen? 

  

Is er voldoende afstand tussen de toestellen onderling en 

tussen de toestellen en de wanden? 

  

Zijn er binnen de productieruimte voldoende goed geplaatste 

en gemarkeerde wastafels aanwezig? 

  

Zijn de wastafels voorzien van stromend, warm en koud, 

drinkbaar water? 

  

Is er zeep en ontsmettingsvloeistof aanwezig ?    



NAAM BEDRIJF                                                                                                            Datum:   … / …  / …  

                                                                                                           Versie 1.0  

Verantwoordelijke: 

Hygiëne Checklist Brood- en banketbakkerij 

 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                                  BIJLAGE  5  - 4/8 

 OK / NOK / NVT Opmerking 

Zijn er wegwerphanddoekjes voorzien en een  

pedaalvuilnisemmer? 

  

3.2 De vloeren   

 

Bestaan de vloeren uit een hard, gemakkelijk afwasbaar 

materiaal dat ondoordringbaar is voor vetstoffen en water? 

  

Zijn er geen losse tegels, beschadigingen, spleten of andere 

afwijkingen waar vuil zich kan ophopen? 

  

Zorgt de vloer voor een goede waterafleiding (geen 

plasvorming)? 

  

Is de waterafleiding geen bron van verontreiniging en 

geurvrij? 

  

Zijn de rioolkolken voorzien van losse roosters?   

3.3 De wanden en zoldering   

 

Bestaan de wanden en zoldering uit een hard, gemakkelijk 

afwasbaar materiaal dat ondoordringbaar is voor vetstoffen 

en water? 

  

Zijn de wanden (met inbegrip van vensters en deuren), de 

balken en de zoldering effen, vrij van spleten en andere 

beschadigingen? 

  

Worden overmatige warmte en vochtigheid op een 

doeltreffende manier afgevoerd? 

  

Zijn er ventilatoren aanwezig en zijn deze vlot 

demonteerbaar? 
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 OK / NOK / NVT Opmerking 

3.4 Deuren   

 
Zijn de deuren goed reinigbaar, glad afgewerkt en van een 

hard, ondoordringbaar materiaal vervaardigd? 

  

3.5 Leidingen   

 

Zijn de leidingen uit een glad en makkelijk te reinigen 

materiaal vervaardigd? 

  

Vertonen de leidingen geen lekken?   

3.6 Verlichting   

 

Zijn de lokalen in de productieruimten voldoende verlicht 

naar de aard van de werkzaamheden die er plaats vinden? 

  

Is de aanwezige verlichting in de productieruimte 

afgeschermd zodat deze bij breuk geen contaminatie kan 

veroorzaken? 

  

3.7 Gebruik van tabak   

 

Is er een duidelijk signalement aanwezig bij het betreden 

van de bedrijfsruimten dat niet mag gerookt worden? 

  

Zijn de signalementen “Verboden te roken”  in voldoende 

aantal exemplaren aangebracht opdat iedereen er kennis 

van kan nemen? 

  

4.  Materiaal en apparatuur   

 

Zijn materiaal en apparatuur bestendig tegen veelvuldige 

reiniging en desinfectie? 

  

Zijn materiaal en apparatuur proper en in goede staat?   
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 OK / NOK / NVT Opmerking 

Zijn de oppervlakken die in aanraking komen met 

voedingsmiddelen vrij van dode hoeken, spleten of 

beschadigingen? 

  

Is er voldoende geschikt reinigingsmateriaal aanwezig.   

Wordt er een onderscheid gemaakt tussen materiaal voor 

productieruimten en sanitaire ruimten. 

  

Zijn de detergenten en ontsmettingsmiddelen toegelaten 

voor gebruik in de voedingssector. 

  

Worden de detergenten en ontsmettingsmiddelen in een 

aparte ruimte opgeslagen? 

  

Worden de borstels en vloertrekkers omhoog gehangen met 

de borstel / vloertrekker naar beneden? 

  

5. Afvalbeheer   

 

Zijn er duidelijk identificeerbare en afsluitbare 

vuilnisbakken aanwezig?  

  

Zijn de vuilnisbakken waterdicht, vervaardigd van een  

ondoordringbaar materiaal en voorzien van voetpedaal?   

  

Zijn er containers voor restafval, papier en karton en PMD?   

Zijn de containers zodanig opgesteld dat er geen geurhinder 

of besmetting van de productieruimte kan optreden? 

  

Bevindt de afvalverzamelplaats zich op voldoende afstand 

van de productieruimte en is de ondergrond goed te 

reinigen? 
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 OK / NOK / NVT Opmerking 

Is het wegbrengen van afval in de tijd gescheiden van de 

andere “propere” productie-activiteiten? 

  

6. Ongedierte   

 

Is er een geformaliseerd, aanhoudend  en goed gehandhaafd 

ongediertebestrijdingplan geïmplementeerd (documentatie, 

registratieformulieren)?  

  

Wordt in de omgeving van de lokalen elke toestand die een 

broeinest van ongedierte kan veroorzaken, vermeden? 

  

 

Zijn deuren die met de buitenwereld in contact staan, 

voorzien van vallen, bestrijdingsmiddel, … ? 

  

Blijft afval niet rondslingeren maar wordt deze hygiënisch 

verwijderd? 

  

Worden de opgeslagen producten goed beschermd?   

Worden de opgeslagen producten regelmatig gecontroleerd 

op goede verpakkingswijze en/of hun bescherming? 

  

Worden de punten waar lokaas werd uitgezet, regelmatig 

gecontroleerd? 

  

Vinden regelmatige visuele controles plaats op de 

aanwezigheid van ongedierte? 

  

7. Water   

 
Zijn de waterleidingen goed onderhouden en vertonen ze 

geen lekken? 

  

 
Is het water dat gebruikt wordt in de productieruimte 

(reiniging, toevoeging, afkoeling,…) drinkbaar? 
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 OK / NOK / NVT Opmerking 

 

Gebeuren regelmatig controles op water en stoom dat 

rechtstreeks in contact komt met voedingsmiddelen (fysisch, 

chemisch en microbiologisch zuiver)? 

  

 
Wordt ondrinkbaar water strikt gescheiden van het 

drinkbaar watersysteem? 

  

 

 

Waargenomen afwijkingen: Te nemen maatregelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle uitgevoerd door (naam): (Handtekening) 
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Bijlage 6 – Meldingsformulier en meldpunten 
 
 

1. Formulier voor de meldingsplicht 
 

zoals voorzien in bijlage I van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 
betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
01 *: BEDRIJF DAT DE MELDING DOET: 

 

ERKENNING N° 

 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  
(TEL., FAX, E-MAIL, GSM) 

 

IDEM BUITEN KANTOORTIJD 

 

 

02 *: BEDRIJF PRODUCTVERANTWOORDELIJKE: 

ERKENNING N° 

 

03 : GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  
(TEL., FAX, E-MAIL, GSM) 

IDEM BUITEN KANTOORTIJD 

 

 

04 *: DATUM EN UUR VAN DE INITIËLE 
MELDING: 

 

 

PRODUCT 
 
05 : PRODUCTCATEGORIE: 

 

 

06 *: PRODUCTNAAM/  

HANDELSBENAMING: 
MERK 

 

07*: IDENTIFICATIE VAN DE BETREFFENDE  
PARTIJEN: 
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08 *: DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID 
OF UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

EN/OF FABRICAGEDATUM : 
 

 

09 : VERKOOPPERIODE  

10: BETROKKEN HOEVEELHEID OF VOLUME    

11: UIT DE MARKT TE NEMEN  OF TERUG TE 
ROEPEN HOEVEELHEID OF VOLUME 

 

12*: PRODUCTBESCHRIJVING ( (directe) 
verpakking, staat, foto of afbeelding…): 
 

 

13 WAAR BEVINDT ZICH HET PRODUCT  

14: IDENTIFICATIE EN HOEVEELHEID OF 
VOLUME VAN IN VERGELIJKBARE 
OMSTANDIGHEDEN VERKREGEN 
PRODUCTPARTIJEN WAARBIJ HET 
PROBLEEM ZICH EVENTUEEL KAN 
VOORDOEN 

 

 

HERKOMST VAN HET PRODUCT 
 
15* 

 

Indien andere dan de productverantwoordelijke : 

NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT/OF 
PRODUCENT/OF VERPAKKER/OF BEZITTER 
VAN DE ERKENNING: 

 
ERKENNINGSNUMMER : 

 
GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  
(TEL., FAX, E-MAIL, GSM) 

 

 

16: NAAM EN ADRES VAN DE TRANSPORTEUR: 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  
(TEL., FAX, E-MAIL, GSM) 

 

 

17*: 

 

NAAM EN ADRES VAN DE IMPORTEUR OF 
DISTRIBUTEUR OF BEZITTER VAN DE 
ERKENNING: 

 
GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  
(TEL., FAX, E-MAIL, GSM) 

 

18: LAND VAN HERKOMST VAN HET PRODUCT 
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19: REFERENTIE VAN HET 
GEZONDHEIDCERTIFICAAT BIJ DE INVOER 

 

 

DISTRIBUTIE (OF LOKALISATIE) VAN HET PRODUCT 
 
20: DISTRIBUTIE IN BELGIË  

INDIEN JA : LIJST BESTEMMINGEN (naam en 
adres) EN KWANTITEIT 

JA-NEEN 

21: BIJ DE GEBRUIKER OF CONSUMENT 

INDIEN JA : KWANTITEIT 

JA-NEEN 

22: DISTRIBUTIE IN DE ANDERE LIDSTATEN 

INDIEN JA : LIJST (landen en naam en adres 
geadresseerden) EN KWANTITEIT  

 

JA-NEEN 

23: UITVOER NAAR DERDE LANDEN 

INDIEN JA : LIJST (landen en naam en adres 
geadresseerden) EN KWANTITEIT EN 
BIJHORENDE GEZONDHEIDSCERTIFICATEN 
 

JA-NEEN 

 

AARD VAN HET PROBLEEM 
 
24*: AARD VAN HET GEVAAR: 

 
 

25: AANLEIDING TOT HET INCIDENT  

26*: RESULTATEN VAN DE ANALYSES: 
 

 

27*: DATUM BEMONSTERING : 
 

 

28: GEGEVENS VAN HET LABORATORIUM DAT 
DE ANALYSES UITVOERDE: 
 

 

29: GEBRUIKTE ANALYSEMETHODE: 
 

 

30: AARD  VAN HET RISICO (uitwerking op de 
gezondheid van mens, dier of plant): 

 

 

31: AANTAL PATIENTEN  (leeftijd, 
gezondheidstoestand, enz.)  

OF OMVANG VAN DE SCHADE 

(DIEREN – PLANTEN …….) 
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GETROFFEN MAATREGELEN: 

 

32*:  

VOORZIENE MAATREGELEN: 

 

33* REEDS  ONDERNOMEN MAATREGELEN:  

 

ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF GEBRUIKERS 
 
34: WAT DOEN MET HET PRODUCT: 

 
 

35: ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF 
GEBRUIKERS 
 

 

36: PLAATS VAN TERUGNAME VAN HET 
PRODUCT EN GEGEVENS  

 

37: VOORWAARDEN INZAKE TERUGNAME VAN 
HET PRODUCT 

 

38: TEL.NR. VAN HET BEDRIJF DAT 
VERANTWOORDELIJK IS VOOR 
PRAKTISCHE AANGELEGENHEDEN 

 

 

ANDERE INFORMATIE 
 
39*: BIJ FAVV GECONTACTEERD PERSOON :  

40*: ANDERE INFORMATIE  

41: DATUM VAN DE AFSLUITING VAN DE 
MELDING  

 

 
Handtekening melder: 
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2. Meldpunten   
 

PCE / UPC GSM 
E-mail voor de meldingen / 
E-mail pour les 
notifications 

E-mail voor info / E-mail 
pour les infos 

Faxnummers / 
Numéro de fax 

LIEGE 
LUIK 0478/87.62.13 notif.LIE@afsca.be 

 
info.LIE@afsca.be 04/224.59.01 

LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 0478/87.62.12 notif.LUX@afsca.be 

 
info.LUX@afsca.be 
 

061/21.00.79 

NAMUR 
NAMEN 0478/87.62.14 notif.NAM@afsca.be 

 
info.NAM@afsca.be 081/20.62.01 

HAINAUT 
HENEGOUWEN 0478/87.62.15 notif.HAI@afsca.be 

 
info.HAI@afsca.be 065/40.62.10 

BRABANT WALLON 
WAALS-BRABANT 0478/87.62.16 notif.BRW@afsca.be 

 
info.BRW@afsca.be 010/42.13.80 

BRUXELLES 
BRUSSEL 0478/87.62.22 notif.BRU@afsca.be 

 
info.BRU@afsca.be 02/211.91.85 

VLAAMS-BRABANT 
BRABANT 
FLAMAND 

0478/87.62.17 
notif.VBR@favv.be 
 

info.VBR@favv.be 016/39.01.05 

LIMBURG 
LIMBOURG 0478/87.62.18 notif.LIM@favv.be 

 
info.LIM@favv.be 011/26.39.85 

ANTWERPEN 
ANVERS 0478/87.62.19 notif.ANT@favv.be 

 
info.ANT@favv.be 03/20.22.811 

OOST-VLAANDEREN 
FLANDRES 
ORIENTALE 

0478/87.62.20 
notif.OVL@favv.be 
 

info.OVL@favv.be 09/210.13.13 

WEST-VLAANDEREN 
FLANDRE 
OCCIDENTALE 

0478/87.62.21 
notif.WVL@favv.be 
 

info.WVL@favv.be 050/30.37.12 

 
 
Opmerking: 
 
Deze documenten of contactgegevens zijn voor mogelijke wijzigingen vatbaar. 

De recentste versies zijn terug te vinden op de website van het FAVV: 

www.favv.be.  

 

mailto:notif.LIE@afsca.be
mailto:notif.LUX@afsca.be
mailto:notif.HAI@afsca.be
mailto:notif.BRU@afsca.be
mailto:notif.VBR@favv.be
mailto:notif.LIM@favv.be
mailto:notif.ANT@favv.be
mailto:notif.OVL@favv.be
mailto:notif.WVL@favv.be
http://www.favv.be/
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Bijlage 7 – Bemonstering en analyse 
 

1. Algemeen  

 

Teneinde de voedselveiligheid van de producten te borgen dient elke inrichting een 

analyseplan op te stellen dat jaarlijks geactualiseerd te worden. De resultaten 

moeten geregistreerd, bijgehouden en op elk moment ter beschikking gesteld 

kunnen worden van de controlerende instanties. 

 

Ondernemingen die in aanmerking komen voor de versoepelingen en die gebruik 

maken van putwater zijn verplicht tot systematische analyse van het water (zie 

Tabel 3 “Analyseplan water”)  

De verdere eis tot analyse is niet van toepassing doch geldt als aanbeveling. 

 

Het analyseplan is bedrijfsspecifiek en is afhankelijk  van verschillende factoren, 

zoals de aard en de diversiteit van de grondstoffen en eindproducten, de resultaten 

van vorige analyses, veranderingen in het productieproces,  … . 

Bvb. regelmatig een te hoge microbiologische contaminatie, verandering van 

productsamenstelling waardoor microbiologisch gevoeliger, … leiden o.a. tot een 

verhoogde analysefrequentie. 

 

2. Parameters 

 

* Chemische analyse (bvb. water - zie Deel III - Goede hygiënepraktijken – 1.3.1. 

Water)   

- pH 

- nitrieten 

- nitraten 

- … 

 

* Microbiologische analyse van kritische grondstoffen (bvb. putwater, eiproducten, 

verse kaasproducten,..) 

- Aëroob kiemgetal 

- Enterobacteriaceae 

- Gisten 

- Schimmels 

- Salmonella spp. 

- E. coli 

- … 
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Reglementering 

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake 

microbiologische criteria voor levensmiddelen (VER1)  

Koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere 

bakkerijproducten. 

Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of 

dat voor fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt 

gebruikt). 

 

Tevens wordt verwezen naar advies 49-2006 van het Wetenschappelijk Comité 

betreffende de bewaring van viennoiserie met gebakken banketbakkersroom 

(dossier Sci Com 2006/41).  
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TABEL 1 - VOORBEELD VAN ANALYSEPLAN GRONDSTOFFEN* 

 

 
(*) Voor het borgen van de voedselveiligheid van de aangekochte producten vragen de bakkerijen analysecertificaten aan hun 

leveranciers (bvb. afhankelijk van de aard en hoeveelheid product en de frequentie van aanlevering bij elke levering 6 x per jaar of 

2 maal per maand). Indien er geen analysecertificaat is gaan de bedrijven zelf moeten overgaan tot het borgen van de 

voedselveiligheid. 

 
Product Parameter Criteria Frequentie 

Bloem Mycotoxines:  
Deoxynivalenol (DON): 

Zearalenon (ZEN):  

Ochratoxine A (OTA):  

Totaal kiemgetal:  

Gisten en schimmels:  

Enterobacteriaceae 

 

 

max 750 µg/kg  

max 75 µg/kg  

max 3 µg/kg  

max 107 KVE/g  

max 104 KVE/g 

max 104 KVE/g 

2/jaar 

Eiproducten (gepasteuriseerd) Enterobacteriacea  < 10 kve/ml of per 

g 

4/jaar 

Rauwe melk Totaal kiemgetal bij 30 °C  

somatische cellen  

Listeria monocytogenes 

≤ 100 000 per ml 

≤ 400 000 per ml 

Afwezig in 25 g  

4/jaar 

Verse kaasproducten die een pasteurisatie of sterkere warmtebehandeling hebben 

ondergaan 

Coagulase positieve 

staphylococcen 

< 10 kve/g  2/jaar 

Gepasteuriseerde slagroom; rijstpap kant en klaar; banketbakkersroom kant en klaar Kiemgetal 

Enterobacteriaceae 

1000-5000 kve/g 

<10 kve/g 

2/jaar 

Gehakt, vlees Salmonella Afwezig in 10 g 6/jaar 

Voorgesneden groenten en fruit gebruikt voor taartvulling niet hittebehandeld  Salmonella Afwezig in 25 g  
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TABEL 2 - VOORBEELD ANALYSEPLAN EINDPRODUCTEN 

 
Product Parameter m* M* Frequentie 

Brood  Gisten en schimmels  

Totaal mesofiel kiemgetal 

1000 kve/g 

10.000 kve/g 

10.000 kve/g 

100 000 kve/g   

1/jaar 

Droog gebak Gisten en schimmels  

Totaal mesofiel kiemgetal 

1000 kve/g 

1000 kve/g 

10 000  kve/g 

10.000 kve/g 

2/jaar 

Banketbakkersroom en gebak (vers of ingevroren) dat 

banketbakkersroom bevat  

Listeria monocytogenes  

Salmonella  

Staphylococcus aureus  

Bacillus cereus  

E.coli (1) 

afwezigheid per 25 g 

afwezigheid per 25 g 

 10 kve/g  

100 kve/g  

< 10 kve/g 

 

 

100 kve/g 

1000 kve/g 

10 kve/g 

4/jaar 

Chocolademousse E.coli (1) 

Salmonella 

10 kve/g 

afwezigheid per 25 g 

100 kve/g 4/jaar 

(1) E.coli wordt gezien als een fecale besmettingsindicator voor deze producten 

Fruitvulling op basis van vers gewassen, geschild en 

versneden fruit, niet verhit 

Salmonella 

Listeria monocytogenes 

E.coli (2) 

Staphylococcus aureus 

afwezig in 25 g 

afwezig in 25 g 

100 kve/g 

100 kve/g 

 

 

1000 kve/g 

1000 kve/g 

2/jaar 

(2) E. coli is in grote aantallen aanwezig in vers fruit. Dit is als gevolg van een omgevingsbesmetting en geen fecale besmetting. Het is aan te raden het fruit 

goed te wassen en omzichtig te schillen. 

Worstenbrood Totaal mesofiel kiemgetal 

Salmonella 

500.000 kve/g 

afwezigheid in 25 g   

5.000.000 kve/g 6/jaar 

Consumptie-ijs (met melkingrediënten)  Enterobacteriaceae < 10 kve/g 100 kve/g 1/jaar 

 m: grenswaarde beneden welke de kwaliteit als zeer goed mag beschouwd worden 

 M: maximaal aanvaardbare waarde 

  m <x < M  :  waarde is aanvaardbaar   
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Opmerking 

 

Er zijn 2 soorten microbiologische criteria, de voedselveiligheidscriteria en de proceshygiënecriteria.  

 

Afhankelijk van het type dat wordt overschreden, zullen de maatregelen verschillen. Voorbeelden van voedselveiligheidscriteria 

zijn Listeria monocytogenes, Salmonella sp., toxines van staphylococcen, antibiotica en dioxines. Bij overschrijding van een norm 

van één van deze micro-organismen of stoffen moet een recall van het product worden georganiseerd. Dit moet aan het PCE van 

het Voedselagentschap worden gemeld (telefonisch én per fax of e-mail volgens het standaardformulier).  

 

Voorbeelden van proceshygiënecriteria zijn Enterobacteriaceae meer specifiek coliformen waaronder E. coli (fecale 

indicatororganismen). Andere voorbeelden zijn enterococcen (fecale indicator) en staphylococcen (indicator of voedsel in contact is 

geweest met handen). Dit zijn criteria die een indicatie geven of het productieproces aanvaardbaar en hygiënisch verlopen is. De 

proceshygiënecriteria vormen een verificatie van de preventieve maatregelen die genomen zijn door de fabrikant om hygiënisch te 

werken en voedselveiligheid te borgen. Een overschrijding van de procescriteria leidt niet onmiddellijk tot een gevaar voor de 

volksgezondheid en moet dus niet worden gemeld aan het FAVV. Wanneer de procescriteria worden overschreden, moet de 

operator de hygiënevoorwaarden tijdens de productie verbeteren en het autocontroleproces herzien. Deze getroffen maatregelen 

moeten wel tezamen met het probleem worden opgenomen in het non-conformiteitenregister.  

(Bron “Handleiding Oorzaak, preventie en corrigerende maatregelen bij afwijkende analyseresultaten”- TAD Hoevezuivel Ugent en 

provincie W-Vl.) 
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TABEL 3 - ANALYSEPLAN WATER  

 
Product  Parameter Frequentie Referentie 

Water 

                                       

Microbiologische 

analyse 

 

Totaal kiemgetal bij 22°C < 100 kve/ml – geen 

abnormale veranderingen merkbaar sinds 

vorige analyse 

 

Coliformen (specifiek voor putwater) 0/100 ml  

 

Clostridium perfringens (met inbegrip van 

sporen) 0/100 ml – (specifiek voor bij putwater) 

 

 

 

Frequentie bepaald door de aard 

van het gebruikte water: 

Leidingwater, putwater  

 

Conform het KB van 14/01/02 

en omzendbrief FAVV van 

16/02/07 bvb. moet er bij 

gebruik van putwater geregeld  

(minstens 2 X per jaar voor 

microbiologie, minstens 1 X per 

jaar voor de chemie) een analyse 

worden verricht ( zie koninklijk 

besluit van 14 januari 2002) 

Koninklijk besluit van 14 januari 2002 

betreffende de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water dat in 

voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of 

dat voor de fabricage en/of het in de handel 

brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt en 

de bijlagen I, II en III 

zie ook Nota 16/02/07 betreffende de controle op 

de kwaliteit van water in de 

levensmiddelensector (http://www.favv-

afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-

16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf) 

 

 
Chemische  

Analyse 
 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/denrAlim/doc_Cont/2007-02-16_procedure-contr-qual-eau_ORIGINAL.pdf


 

G-026 - VERSIE 2 DD 18-06-2013                                           BIJLAGE  7  - 7/8 

3. Monstername 

 

De monsters worden opgeslagen in daartoe geschikte potjes of zakjes (bvb. plastic), 

behoorlijk geëtiketteerd en voor analyse ter beschikking gesteld of opgestuurd naar 

het extern laboratorium. De etikettering moet de oorsprong en de datum van het 

staal vermelden.  

 

Voor microbiologische analyse dient gebruik gemaakt te worden van een steriel 

schepje en een steriel recipiënt.  

 

De monsternames worden geregistreerd met vermelding van de datum, identificatie  

van het product, plaats van bemonstering en bestemming (welke analyse). 

De procedure voor monstername beschrijft de manier waarop monsters dienen 

genomen en behandeld te worden. 

 

Grondstoffen 

* bemonstering van grondstoffen in bulk (o.a. bloem): nemen van deelmonsters 

uniform verdeeld over het laadcompartiment. Neem bij voorkeur een 10-tal 

deelmonsters. Vermeng deze grondig en weerhoudt een mengstaal van minstens 

500 gram voor verdere analyse. 

 

* bemonstering van zakgoed wordt uitgevoerd bij ontvangst. De staalname kan 

gebeuren met een steeksonde, waarna de beschadigde verpakking opnieuw 

behoorlijk afgesloten wordt zodat elke vorm van contaminatie wordt vermeden.  

 

Eindproducten 

Een afgewerkt eindproduct wordt naar het labo opgestuurd, onder dezelfde 

omstandigheden als het transport van eindproducten gebeurt (hetzij gekoeld, 

diepvries of omgevingstemperatuur) 

 

Water  

De watermaatschappij garandeert de waterkwaliteit slechts tot aan het aanvoerpunt 

of meter. In geval van behandeling zal de bakkerij een watercontroleprogramma 

opstellen, conform artikel 7 van KB van 14/01/2002, dat dient opgenomen te zijn 

in het autocontrolesysteem. De mogelijke bemonsteringspunten (punten waar water 

beschikbaar is) worden voorgesteld op een bedrijfsgrondplan. De resultaten van de 

analyses moeten 3 jaar bewaard worden (artikel 7, § 5). 

 

De bemonsteringsprocedure beschrijft wanneer, hoe en op welk bemonsteringspunt 

de bemonstering plaatsvindt.  

Bij de bemonstering maakt men gebruik van gereinigde eventueel gesteriliseerde 

recipiënten en wordt de kraanopening eventueel ontsmet, afhankelijk van wat men 

wil onderzoeken (algemene hygiëne toestand of kwaliteit van het water). De 

ontsmetting is aangeraden voor de analyse van de waterkwaliteit. 
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In functie van de doelstellingen kunnen mengmonsters genomen worden of kan 

puntbemonstering gebeuren. Belangrijk is dat tappunten die rechtstreeks gebruikt 

worden voor bereiding van levensmiddelen, zo veel mogelijk individueel bemonsterd 

worden. Tappunten die dienen om bv. te reinigen kunnen als mengmonster worden 

ontleed. 

 

4. Analyse 

 

Laboratoriumtesten moeten verzekeren dat de kans dat producten die niet geschikt 

zijn voor menselijke of dierlijke consumptie in de voedselketen terechtkomen 

minimaal is, overeenkomstig het KB van 14 november 2003 betreffende 

autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen en het KB van 8 

februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn 

voor het voederen van dieren.  

De laboratoriumtesten worden uitgevoerd volgens erkende normen om te verzekeren 

dat de resultaten betrouwbaar zijn en een objectieve beoordeling mogelijk is. De 

laboratoria worden geselecteerd op basis van vooropgestelde criteria bvb. keuze voor 

EN 45001 geaccrediteerde laboratoria, FAVV-erkenning, analysetermijn, … 

De resultaten van de analyses van de verschillende monsters worden geregistreerd. 
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Bijlage 8 – Voorbeeldformulieren
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Bedrijf:  Versie : 
 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 

 ONGEDIERTEBESTRIJDING 
 

Pagina : 

 
JAAR:  
 
MAAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
LOCATIE             
MUIZENVALLEN  
1 
 
2 
 
3 
......  

            

RATTENVALLEN 
1 
 
2 
 
3 
...... 

            

VLIEGENDE 
INSECTEN 
1 
 
2 
 
3 
...... 

            

OPMERKINGEN             
TREND             
NODIGE ACTIES             
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Bedrijf:  Versie : 

 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 
 REINIGING (Deel III 1.6) 

 
Pagina : 

 
 
 
  Weeknummer: … 

Wat? 
Frequentie Registratie van de reiniging (OK) 

Dagelijks 2à3x/week Wekelijks MA DI WO DO VR ZA ZO 

Vloer van de 

productieruimte 
x   

       

Vloer van de 

verkoopsruimte 
x   

       

Kneders x          

Rijskast  X         

Rekken   x        

Werktafels x          

Toonbank x          

Vitrines  X         

Bestelwagens x          
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Bedrijf:  Versie : 

 CONTROLEFICHE LEVERANCIERS Datum : 
  Pagina : 
 
Leveranciersgegevens  

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Fax:  

Contactpersoon:  

Functie contactpersoon:  

Telefoon contactpersoon:  

E-mail:  

Productgegevens  

Naam product(en):  

Minimale houdbaarheid bij ontvangst:  

Prijs:  

Algemene eisen: 

- de leverancier heeft een up-to-date HACCP-systeem om de productveiligheid te garanderen 

- op verzoek stelt de leverancier analyseresultaten beschikbaar, zoals microbiologische 

analyses 

- de leverancier staat toe zijn bedrijf te laten inspecteren op naleving van de hygiëne-eisen 

- producten die niet aan deze eisen voldoen, zoals in deze specificatie genoemd, zullen 

worden geretourneerd aan de leverancier 

- de leverancier zal onmiddellijk waarschuwen indien producten zijn geleverd waarvan de 

veiligheid en kwaliteit niet conform deze overeenkomst zijn 

- deze overeenkomst is van toepassing op elke bestelling bij onderstaande leverancier 

- de leverancier voldoet aan alle eisen die aan hem gesteld worden vanuit de wetgeving 

- elke verandering m.b.t. de productspecificatie(s) en het productieproces wordt 

gerapporteerd 

Overige eisen: 

 

Het geleverde product moet voorzien zijn 

van: 

- naam van het product 

- een houdbaarheidsdatum 

- een lotnummer, tenzij dit gekoppeld is aan 

de houdbaarheidsdatum 

- wettelijk verplichte etikettering 

- naam van de leverancier 

Opdrachtgever:  

Hierbij verklaart bovengenoemde leverancier, 

deze voorwaarden te accepteren 

Datum en handtekening: 
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Bedrijf:  Versie : 
 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 

 OPVOLGING BIJ DE ONTVANGST VAN DE GOEDEREN (zie Deel II - 3.2 en Deel III 
– Tabel 1) 

Pagina : 

 

Datum 
ontvangst 
(eventueel 

uur) 

Herkomst 
(vestigingseenheid 
van de leverancier) 

Aard 
product 

(benaming) 

Identificatie: lotnr., 
houdbaarheidsdatum, 

productiedatum, 
referentie 

begeleidend doc. 

Interne controle 
Controle 

door Opmerkingen Hoeveel-
heid 

Staat 
verpakking 

Temperatuur 
(gekoelde/ 

diepgevroren  
producten) 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Datum Mogelijke oorzaak van de afwijking Ondernomen Actie 
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Bedrijf:  Versie : 
 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 

 CONTROLE BEHOUD KOUDEKETEN 
(koelkast, koelcel, koeltoog) 

 

Pagina : 

 
Identificatie koelkast of koelruimte : 

 

Opgemeten door :  Initialen :  

Opgemeten door : Initialen :  

Maand :  Jaar :  Gebruik de initialen bij het invullen van de tabel 

°C 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

-1                                
0                                
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                
9                                

 
Datum Mogelijke oorzaak van afwijking Ondernomen actie 
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Bedrijf:  Versie : 

 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 
 CONTROLE BEHOUD VRIESKETEN 

(diepvries) 
 

Pagina : 

 
 
 
Identificatie diepvries : 

 

Opgemeten door :  Initialen :  

Opgemeten door : Initialen :  

Maand :  Jaar :  Gebruik de initialen bij het invullen van de tabel 

°C 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

-23                                
-22                                
-21                                
-20                                
-19                                
-18                                
-17                                
-16                                
-15                                
-14                                
-13                                
-12                                
-11                                

 
Datum Mogelijke oorzaak van afwijking Ondernomen actie 
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Bedrijf:  Versie : 

 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 
 OPLEIDING 

 
Pagina : 

 
Onderwerp/inhoud van de opleiding :  
 
Documentatie beschikbaar:   □ JA   □ NEEN 
 
Bestemd voor: 
 
Gegeven door:      Handtekening lesgever: 
 
Datum:       Plaats:          
 
 

PERSONEEL DAT DE OPLEIDING DIENT TE 
VOLGEN 

HANDTEKENING VOOR AANWEZIGHEID 
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Bedrijf:  Versie : 

 REGISTRATIEFORMULIER Datum : 
 UITGANGSREGISTER 

 
Pagina : 

 
 

Artikelcode / artikelnaam 
 

Lotnummer 
/identificatie 

Totale 
hoeveelheid 

Datum en uur 
inslag in 
magazijn 

Datum en uur 
aanvang uitslag 

Identificatie 
afnemer/klant 

(naam + 
vestigingseenheid) 

- 
- 
- 
- 
- 
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Bijlage 9 - Vereisten op gebied van gebruik van rauwe 

melk in de bakkerij 

1. Toepassingsgebied 

Deze bijlage van de gids bevat een risicoanalyse en de voorwaarden voor het gebruik 
van rauwe melk in de brood-banketbakkerij. Deze bijlage is van toepassing zowel 
voor de bakkerijen in de sector transformatie als in detailhandel.  

Rauwe melk mag enkel gebruikt worden voor de productie van producten die een 
warmteproces ondergaan die tenminste het equivalent is van een 

pasteurisatieproces en niet voor productie van producten met rauwe melk, zoals 
kaas met rauwe melk, koude banketbakkersroom, koude chocolademousse, … noch 
koude mixbereidingen voor ijs. Rauwe melk kan enkel gebruikt worden als 
grondstof voor deze producten als het een hittebehandeling ondergaat. 
Indien de bakker toch rauwmelkse producten wenst te produceren, zonder dat deze 

een voldoende hittebehandeling ondergaan, moet hij zijn eigen HACCP-studie 
uitvoeren. 

 
De bakker-banketbakker mag enkel rauwe melk als grondstof gebruiken wanneer 
deze voldoet aan de eisen opgesteld in deze bijlage. 

Deze bijlage heeft als doel duidelijk de bakker-banketbakker te informeren van de 
risico’s gebonden aan het gebruik van rauwe melk. Door een aantal maatregelen te 
eerbiedigen die de voedselveiligheid garanderen, kan het gebuik van rauwe melk 

worden toegelaten, nochtans is het gebruik van “hittebehandelde melk” sterk 
aanbevolen.  

2. Toelatingen en goedkeuringen 

Voor het gebruik van rauwe melk dienen brood-banketbakkerijen in de sector 

detailhandel geen extra toelating aan te vragen. Deze activiteit wordt gedekt door de 

toelating voor bakkerij. Brood-banketbakkerijen in de sector transformatie dienen 

een erkenning aan te vragen voor het gebruik van rauwe melk. Ook ambachtelijke 

bakkerijen die meer dan 30 % van hun omzet leveren aan derden en die starten op 

basis van rauwe melk moeten een erkenning hebben. 

Los van het gebruik van rauwe melk, moet voor de directe aankoop van melk aan de 

boerderij, een specifieke toelating worden aangevraagd bij de PCE. 

Het betreft de volgende toelatingen :  

* ofwel "Koper van melk afkomstig van koeien" 

* ofwel "Koper van melk afkomstig van melkgevende dieren andere dan koeien",  

afhankelijk van de diersoort waar de melk van afkomstig is. 
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3. Risicoanalyse, grondstof rauwe melk. 

Zoals andere grondstoffen kan melk microbiologische, chemische en fysische 

contaminanten bevatten. De gevarenanalyse van rauwe melk is ontleend aan de 

Gids Autocontrole Zuivelindustrie en vermeldt enkel die voedselveiligheidsgevaren 

geassocieerd aan de grondstof melk en relevant voor melk die lokaal wordt 

geproduceerd (Gids – 002 3.2. Borging van de voedselveiligheid: verwerking – 

HACCP-plannen – Gevarenanalyse grondstof melk (Bijlage 1)) 

 

Alle potentiële microbiologische gevaren worden weerhouden. In het vervolg van de 

microbiologische gevarenanalyse wordt ernaar verwezen via een verzamelnaam (vb. 

Listeria monocytogenes → vegetatieve pathogenen; Staphylococcus aureus → 

toxineproducerende pathogenen, enz.). 

 

TABEL 1 - GEVARENANALYSE, GRONDSTOF RAUWE MELK  

Mogelijke pathogene 
(algemeen) 

 Type Motivatie 

Salmonella ssp.  Mi Dit staat uitgebreid beschreven in Deel IV - B Gevaren bij 
bakkerijproducten 

Bacillus cereus Mi Dit staat uitgebreid beschreven in Deel IV - B Gevaren bij 
bakkerijproducten 

Listeria monocytogenes Mi Dit staat uitgebreid beschreven in Deel IV - B Gevaren bij 
bakkerijproducten 

Staphylococcus auréus Mi Dit staat uitgebreid beschreven in Deel IV - B Gevaren bij 
bakkerijproducten 

Andere pathogene specifiek gekoppeld aan rauwe melk 

Brucella sp Mi Vee besmet met brucellose 

Mycobacterium bovis Mi Vee besmet met veetuberculose 

Campylobacter jejuni Mi Deze pathogene micro-organismen overleven in hun 
vegetatieve toestand een correct pasteurisatieproces (bv. 
71°C/15s) niet, maar sommigen produceren sporen en/of 
toxines die de pasteurisatie  overleven of weerstaan. 

Clostridium perfringens Mi 

Escherichia coli Mi 

Yersinia enterocolitica Mi 

Antibiotica C Gebruikt als medicatie bij veeteelt. Melk met overblijfsels van 
antibiotica boven de norm mogen, volgens de wet, niet meer 
gebruikt worden voor producten bestemd voor menselijk 
gebruik. Daarnaast wordt er getracht om dit gevaar reeds op 
het niveau van de productie te beheersen, o.a. door specifieke 
wetgeving voor de melkveehouder en systematische controle 
van de leveringen. 

Mycotoxines Mi  Dit risico is inherent in diervoeders en moet maximaal 
beheerst worden op het niveau van de melkproductie.  

Reinigings – en C Het risico bestaat dat overblijfsels van onderhouds -of 
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ontsmettingsproducten ontsmettende producten te voorschijn komen in rauwe melk. 
Dit risico wordt maximaal gecontroleerd tijdens de 
melkproductie (zie Deel IV - B Gevaren bij bakkerijproducten -  
2.1.4. Reinigings- en desinfectiemiddelen). 

Stoffen die kunnen 
leiden tot allergieën of 
intolerantie 

A Bvb allergie aan koemelkproteïnen of intolerantie aan lactose. 
(zie Deel IV - B Gevaren bij bakkerijproducten – 4. Allergenen). 
Op de verpakking moet duidelijk vermeld staan dat het om 
een melkproduct gaat. Ref. KB van 13/09/99 betreffende het 
etiketteren van voorverpakte voedingsproducten (BS 
11/03/2005). 

Onzuiverheden  F Besmetting mogelijk, visueel controle 

      

4. Ontvangst van rauwe melk 

 

4.1. Ontvangst en controle leverancier 

De bakker moet nagaan dat de melkveehouder die de melk levert geregistreerd staat 

bij het FAVV. De leverancier mag niet het onderwerp zijn van een verbod van 

levering. De levering betreft verse melk, t.t.z. melk geleverd aan de bakkerij enkele 

uren na  het melken. De landbouwer verbindt er zich toe de melk zo vers mogelijk te 

leveren. 

Voor de driedaagse productie die vertrekt naar de melkerij (en die dus geanalyseerd 

werd door interprofessionele organismen) mag de melk veehouder 100 liter 

verkopen aan derden (bvb bakkers) zonder een bijkomende analyse te moeten 

uitvoeren. De bakker moet driemaandelijks de resultaten vragen aan de veehouder 

en deze bij het inkomend dossier bijvoegen. De bakker kan zo nagaan of de 

veehouder een betrouwbare leverancier is van rauwe melk. Wanneer de resultaten 

van deze analyses tweemaal onvoldoende zijn, moet de bakker zijn aankopen bij 

deze veehouder stoppen ! 

Het is trouwens aanbevolen dat de bakker-banketbakker die rauwe melk gebruikt, 

tweemaal per jaar (tijdens het 1ste en het 2de semester) een officiële analyse op 

antibiotica, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes en Bacillus cereus laat 

opvragen bij zijn leverancier. De landbouwer moet een conformiteitsattest voor de 

melk afleveren.  Indien antibiotica aanwezig zijn, mag de melk niet gebruikt worden 

voor menselijke noch dierlijke voeding en de meldingsplicht moet worden toegepast. 

De melk moet vernietigd worden. 

Alle gegevens van traceerbaarheid moeten de levering vergezellen (leverancier, 

hoeveelheid, datum). 

De temperatuur van ontvangst mag maximum 10°C zijn. Na ontvangst moet de 

melk onmiddellijk gekoeld worden onder de 6 °C. 

De relatie met de leverancier is eerst een vertrouwensrelatie. Het is 

aanbevolen om zich te beperken tot één leverancier van rauwe melk. 
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4.2. Opslag van rauwe melk 

De melk moet opgeslagen worden aan 6 °C maximum. 

De melk moet opgeslagen worden in gesloten recipiënten. 

In de koelkast, moet het recipiënt van elke levering van rauwe melk geïdentificeerd 

worden met de datum van ontvangst en de melding “rauwe melk”. 

De bewaarheidsduur van ongekookte rauwe melk is van maximum 3 dagen en moet 

dus gedurende deze periode verwerkt worden. 

TABEL 2 - KERNTEMPERATUUR EN MAXIMUM BEWAARDUUR VAN DE PRODUCTEN 

Product  Inner. T° Bewaarduur 

Gepasteuriseerde melk gepasteuriseerde room en 
gepasteuriseerde karnemelk   
Uitzondering van producten die een UHT  
behandeling hebben ondergaan. 
 

Max 7 °C 2 à 4 dagen 

Rauwe melk Max 6°C 2 à 3 dagen 

 

TABEL 3 - GEVARENANALYSE STOCKAGE EN BEWARING RAUWE MELK 

Werkwijze Gevaar Type kans ernst Risico Maatregel 

Stockeren 
melk 

verspreiding van 
pathogene kiemen  
die toxinen produceren 

Mi M E 4 CCP Ontvangst T° max 
10°C; Bewaar T° max 
6°C  

            

4.3. Gebruik van rauwe melk 

Rauwe melk is een mogelijke bron van besmetting. Contact met andere 

voedingswaren moet dus vermeden worden. Voor andere aspecten van 

kruisbesmetting zie Deel III Goede hygiënepraktijken - 2.3. Kruisbesmetting. 

Rauwe melk mag enkel gebruikt worden voor warme bereidingen zoals 

banketbakkerskreem, rijstkreem of voor toestel voor ijs (warm) waar een voldoende 

warmteproces verzekerd is. 

Het koken van banketbakkersroom of rijstvulling is een CCP (zie Deel IV-D Risico-

inschatting). Om een goede pasteurisatie te bekomen moet de innerlijke 

temperatuur minstens van 75°C zijn en dit gedurende 30 sec. 

TABEL 4 - GEVARENANALYSE BEREIDINGEN MET RAUWE MELK 

Werkwijze Gevaar Type Kans Ernst Risico Maatregel 
Koken van 
bereidingen 
op basis van 
rauwe melk 

Onvoldoende T° tijdens 
kookproces met 
mogelijkheid van 
verspreiding pathogene 
in eindproduct 

Mi M E 4  CCP Kooktijd eerbiedigen, goed 
koken, innerlijke  T° minstens 
75°C, controle van T° is 
verplicht. Hierbij kan een 
visuele vaststelling van het 
koken van de melk volstaan. 
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Bijlage 10 - Broodfermentatie 

Broodfermentatie is een alcoholische, anaërobe fermentatie. Door deze fermentatie 

wordt koolstofdioxide gevormd, die het deeg doet rijzen en uithollen. Bovendien 

worden organische zuren geproduceerd, die zorgen voor de kenmerkende 

eigenschappen en ontwikkeling van het deeg. Ook worden tegelijkertijd aroma’s 

gevormd, die voornamelijk de smaak van het brood beïnvloeden.  

Dergelijke brood fermentatie ontstaat als volgt :  

I. Natuurlijke zuurdesem : wordt spontaan gevormd uit fermenten (soort 

gistcellen), in primaire staat, die zich op natuurlijke wijze in de bloem 

bevinden. Er vindt een zure (azijnzuur) fermentatie plaats. Natuurlijke 

zuurdesem ontwikkelt zich over een periode van +/- 54 uur aan een 

temperatuur van 27°C, alvorens het aan het deeg wordt toegevoegd. 

Zuurdesem moet bewaard worden aan een temperatuur van 10°/11°C. 

 

II. Toevoeging van biologische gist volgens verschillende technieken, zoals: 

 

1) Gemengd zuurdesem : op basis van natuurlijke zuurdesem met een kleine 

toevoeging van gist (+0,2% per liter water). 

2) Broodbereiding met zetsel (poolish) : In gebruik sinds 1830. Dit is een 

relatief vloeibare cultuur van gistcellen, waarvan de ontwikkeling, afhankelijk 

van het watergehalte, de hoeveelheid toegevoegde gistcellen en de 

omgevingstemperatuur (10 tot 30° C), 3 tot 10 uur in beslag kan nemen, of 

zelfs meer (bvb 12u aan 18°C). 

3) Broodbereiding met zuurdesem-gist : Dit is een cultuur van gistcellen 

vergelijkbaar met zetsel, maar met een vastere consistentie, waarvan de 

ontwikkeling minstens 3 uur vereist op omgevingstemperatuur. Deze 

“zuurdesem” wordt vervolgens in wisselende hoeveelheden toegevoegd aan 

het uiteindelijke deeg. 

4) Broodbereiding met gebruik van een voordeeg : Hierbij wordt een 

veranderlijke hoeveelheid van het deeg van een voorgaande productie 

overgehouden, deze wordt ontwikkeld gedurende 3 à 5 uur op 

omgevingstemperatuur, of gedurende 15 à 20 uur bewaard bij 4°C. 

5) Broodbereiding met rechtstreekse toediening van gist : Naargelang de 

hoeveelheid toegevoegde gist, de temperatuur van het deeg en de 

omgevingstemperatuur, zal het rijzen hier variëren tussen 3 en 6,5 uur.  

Risico-inschatting 

Meerdere eeuwen praktijk hebben nooit een voedingsprobleem aangetoond als 

gevolg van de alcoholische gisting van brood en broodderivaten. 

De lange fermentaties zorgen er integendeel voor dat er alcohol en organoleptische 

zuren (specifiek efficiënt tegen Bacillus subtilus) vrijkomen, die bijdragen tot een 

goede bewaring  van de bekomen producten. 
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Daarom zijn enkel de risico’s verbonden aan het afwegen van de grondstoffen (Deel 

IV-D Risico-inschatting - 3.3 Afwegen (incl. openen verpakking)) en aan het mengen 

van de ingrediënten (Deel IV-D Risico-inschatting - 3.4 Mengen van ingrediënten) 

van toepassing. 

In geval van besmetting (hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is), zal het toepassen van 

het risicobeheer verbonden aan het afbakken (Deel IV-D - 3.8 (Af)bakken) zorgen 

voor de nodige correctie. 
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