
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondent : Dominique Versele 
Toestelnummer : 02/211 87 16 
E-mail : dominique.versele@favv.be 

 
Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum 
  PCCB/S3/DVE/387004     05/01/2010 

 
 

    

Betreft : 
 
 

Omzendbrief verkoop softijs 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Naar aanleiding van heel wat vragen in verband met de problematiek omtrent de 
temperatuur van softijs tijdens de verkoop, vindt u hieronder een verduidelijking. Bij de 
volgende aanpassing van het koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende 
consumptie-ijs zal hiermee rekening gehouden worden.  

Softijs valt niet onder de bepaling van artikel 3 §2 van het voornoemde koninklijk 
besluit daar de bereidingswijze van softijs volledig verschilt van ander consumptie-ijs 
(zie hiervoor ook beschikking 98/531/EG). 

Onder softijs moeten de producten verstaan worden die bereid worden vertrekkende 
van een vloeibaar softijsmengsel op kamertemperatuur dat pas ter plaatse in de 
softijsdistributiemachine verwerkt wordt tot het eindproduct voor de consument, en die 
daarna niet worden opgeslagen.  

Natuurlijk moet bij de bereiding van softijs voldaan worden aan de 
voedselveiligheidscriteria en de proceshygiënecriteria zoals beschreven in 
verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake 
microbiologische criteria voor levensmiddelen en in het koninklijk besluit van 26 april 
2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. Daarnaast moet 
voldaan worden aan de temperatuur zoals beschreven in het autocontrolesysteem van 
de softijsverkoper en in de technische fiche van de softijsmachine (tot – 5°C is een 
aanvaardbare temperatuur).  

 
Omzendbrief aan de verkopers van softijs  

Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid  van de 

voedselketen en de kwaliteit 
van ons voedsel, ter 
bescherming van de 

gezondheid van  
mens, dier en plant. 
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Hoe dan ook blijft de verkoper verantwoordelijk voor de veiligheid van het verkochte 
product. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Herman Diricks (get.), 
Directeur-generaal        


