
BERICHT AAN DE PRODUCENTEN VAN KIEMGROENTEN 
Vanaf 1 juli 2013 zal de productie van kiemgroenten moeten aangepast worden aan een reeks nieuwe 
voorschriften uitgevaardigd in vier verordeningen van de Europese Commissie van 11 maart 2013. 
Naast de eisen reeds opgenomen in de verordening (EG) nr. 2073/2005, dekken deze verordeningen 
alle specifieke eisen die zullen moeten gerespecteerd worden, zowel door de producenten als door de 
(groot)handelaars betrokken in de keten van kiemgroenten. Als gevolg hiervan, wordt de omzendbrief 
van het FAVV van 3 juli 2012 betreffende de verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de 
productie van kiemgroenten opgeheven.  

Deze verordeningen zijn van toepassing op voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden en 
op kiemgroenten met uitzondering van deze die een behandeling die de microbiologische risico’s 
elimineert, hebben ondergaan overeenstemmend met de wetgeving van de Europese Unie. 

Erkenning van productievestigingen van kiemgroenten  
Vanaf 1 juli 2013 zullen de producenten van kiemgroenten moeten erkend zijn onder de volgende 
BOOD-rubriek: “PAP 963: Boerderij – kiemgroenten; PL42: Landbouwbedrijf; AC64: productie; PR197: 
Kiemgroenten”. Hiervoor moeten ze een aanvraag indienen bij de Provinciale Controle-eenheid van 
hun provincie (gegevens op onze website http://www.favv.be/pce/). De voorwaarden voor het 
verwerven van een erkenning staan beschreven in de bijlage van verordening (EU) nr. 210/2013 
betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten produceren overeenkomstig verordening 
(EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0024:0025:NL:PDF en 
http://www.favv.be/wetgeving/hygiene/levensmiddelen/_documents/2010-01-05_852-2004NL-
geconsolideerd219-2009.pdf) alsook in de Leidraad voor de toepassing van een aantal bepalingen 
van verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne (zie 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_nl.pdf). 

Verplichte microbiologische analyses 
De verordening (EU) nr. 209/2013 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake 
microbiologische criteria voor kiemgroenten en de bemonsteringsvoorschriften voor 
pluimveekarkassen en vers pluimveevlees bepaalt de parameters die systematisch zullen moeten 
geanalyseerd worden, evenals de voorwaarden voor de bemonstering en de analyses (zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0019:0023:NL:PDF). 

Via de oorspronkelijke verordening (EG) nr. 2073/2005 waren reeds voedselveilgheidscriteria van 
toepassing voor Listeria monocytogenes (kant-en-klare levensmiddelen) en voor Salmonella 
(gekiemde zaden (kant-en-klaar)). 

De verordening (EG) nr. 209/2013 voegt nu een nieuw voedselveiligheidscriterium toe voor bepaalde 
stammen van shigatoxine producerende E. coli. 

De verificatie van de voedselveilgheidscriteria dient als volgt te gebeuren. 
Vooreerst dient een testpartij geproduceerd te worden. Daartoe wordt elke partij zaden bestemd voor 
de productie van kiemgroenten onderworpen aan een representatieve bemonstering zoals 
voorgeschreven in de verordening. Vervolgens dienen deze zaden onder dezelfde voorwaarden als de 
rest van de partij zaden tot ontkieming gebracht te worden. In het stadium waar de kans op het vinden 
van shigatoxineproducerende E. coli en Salmonella spp. het grootst is, maar in geen geval vóór 48u 
na het begin van het ontkiemingsproces, dient deze testpartij bemonsterd te worden voor verificatie 
van de hoger genoemde voedselveiligheidscriteria.  
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Evenwel, indien de operator een bemonsteringsschema heeft dat bemonsteringsprocedures en 
bemonsteringspunten van het verbruikte irrigatiewater omvat, mag de bemonstering van de productie 
vervangen worden door de bemonstering van het irrigatiewater van de kiemgroenten volgens de 
bemonsteringsschema’s bepaald in de verordening. 

Naast de bemonstering van de partijen zaden, moeten er eveneens minstens maandelijks analyses 
uitgevoerd worden op monsters uit de productie ter verificatie van de hoger genoemde 
voedselveiligheidscriteria. Ook hier geldt de regel dat de bemonstering moet plaats vinden in het 
stadium waar de kans op het vinden van shigatoxineproducerende E. coli en Salmonella spp. het 
grootst is, maar in geen geval vóór 48u na het begin van het ontkiemingsproces, 
Eveneens mag hier gekozen worden voor bemonstering van het irrigatiewater in plaats van de 
kiemgroenten mits voldaan is aan de hoger genoemde voorwaarden. 

Wanneer een partij zaden voor het eerst wordt getest, mogen de kiemgroenten geproduceerd uit deze 
partij zaden, enkel op de markt gebracht worden indien deze testpartij, of in voorkomend geval het 
irrigatiewater, aan de vooropgestelde voedselveiligheidscriteria voldoet.  

Er kan van de systematische bemonstering van iedere nieuwe partij zaden worden afgeweken mits 
toestemming van het FAVV en op voorwaarde dat het voedselveiligheidssysteem van de operator 
door het FAVV gunstig wordt geëvalueerd en het bedrijf gunstige analyseresultaten die betrekking 
hebben op bemonsteringen gedurende 6 opeenvolgende maanden, kan voorleggen. 
Momenteel worden nog geen afwijkingen toegestaan. 

Eisen op vlak van traceerbaarheid 
Met het koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen, waren er reeds eisen op vlak van traceerbaarheid van toepassing. 

Aanvullende specifieke eisen op vlak van traceerbaarheid, zowel voor partijen kiemgroenten als voor 
partijen zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten, zijn vastgelegd in uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 208/2013 betreffende de traceerbaarheidsvoorschriften voor kiemgroenten en voor de 
productie van kiemgroenten bestemde zaden. Deze eisen betreffen zowel de producenten van 
kiemgroenten als de groothandelaars (zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0016:0018:NL:PDF). 

Verplicht certificaat voor import vanuit een derde land 
De zendingen van kiemen of zaden bestemd voor de productie van kiemen geïmporteerd in de Unie 
moeten vergezeld zijn van een certificaat conform aan het model vastgelegd in de bijlage van de 
verordening (EU) nr. 211/2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van 
kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0026:0029:NL:PDF).  

Dit certificaat bewijst enerzijds dat de kiemen of de zaden geproduceerd zijn onder omstandigheden 
die de algemene hygiënevoorschriften van toepassing op de primaire productie en op verwante 
processen vastgelegd in bijlage I, deel A, van verordening (EG) nr. 852/2004 naleven, en anderzijds 
dat de kiemen geproduceerd werden onder omstandigheden die de eisen, aangehaald in de 
voorgaande hoofdstukken, respecteren. 
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