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Bijlage 3: flowdiagram voor het bepalen van de toepassing van het correcte criterium voor 

Listeria monocytogenes en het uitvoeren van houdbaarheidsstudies 

 

Betreft het een kant-en-

klaar levensmiddel?
Criterium niet van toepassing

nee

ja

Behoort het levensmiddel tot deze lijst:

– kant-en-klare levensmiddelen die een warmtebehandeling of 
andere be- of verwerking hebben ondergaan waarmee Listeria 
monocytogenes wordt geëlimineerd, wanneer na deze behandeling 
geen herbesmetting kan optreden, bijvoorbeeld producten die in hun 
eindverpakking een warmtebehandeling hebben ondergaan,
– verse, ongesneden en onverwerkte groenten en fruit,
– brood, biscuits en soortgelijke producten,
– water in flessen of pakken, frisdranken, bier, cider, wijn, 
gedistilleerde dranken en soortgelijke producten,
– suiker, honing en zoetwaren, met inbegrip van cacao- en 
chocoladeproducten,
– levende tweekleppige weekdieren,
– keuken- en tafelzout.

ja

Voor deze producten wordt verwacht dat Listeria 
monocytogenes naar waarschijnlijkheid afwezig 
is of dat de groei ervan beperkt is onder normale 
omstandigheden, i.e. een goed functionerend 
autocontrolesysteem. Onder normale 
omstandigheden is het vandaar niet vereist 
regelmatig te testen op Listeria monocytogenes. 
Cf. voetnoot 4, bijlage I van verordening (EG) nr. 
2073/2005.

Heeft het levensmiddel één van volgende karakteristieken?

– pH       

– aw         

– pH       en aw         

– houdbaarheidstermijn < vijf dagen

– andere categorieën producten indien daar 
wetenschappelijke redenen voor zijn

nee

100 kve/g voor producten die 

in de handel zijn gebracht, 

voor de duur van de 

houdbaarheidstermijn

(criterium 1.3)

ja

Kan de operator aantonen dat gedurende de 
houdbaarheidstermijn de limiet van 100 kve/g niet zal 

worden overschreden in het levensmiddel?

nee

nee

niet gedetecteerd/25g voordat het 

levensmiddel de directe controle van de 

producent heeft verlaten 

(criterium 1.2)

ja

100 kve/g voor producten 

die in de handel zijn 

gebracht, voor de duur van 

de houdbaarheidstermijn

(criterium 1.2 of 1.3)

Schema A: welk criterium voor Listeria monocytogenes toepassen?

Hoe? zie schema B

Zie schema C om te bepalen of 

criterium 1.2 of 1.3 van toepassing is
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Is er een beoordeling van de 

groei van Lm gebeurd o.b.v. 

wetenschappelijke literatuur?

Wordt er geconcludeerd 

dat het levensmiddel de 

groei van Lm niet 

ondersteunt?

nee

nee

Schema B: hoe een houdbaarheidsstudie m.b.t. Listeria monocytogenes (Lm) uitvoeren?

ja

Is er een beoordeling van de 

groei van Lm gebeurd o.b.v. 

een voorspellend model?

nee

Er moet een volledige 
laboratoriumstudie worden 

uitgevoerd (3 loten)

Er moet een beperkte 
laboratoriumstudie worden 

uitgevoerd (1 lot)

ja

nee

zie schema C voor het 

toe te passen criterium 

na de studie

ja

 
 
 

Schema C: 

Welke limiet voor Listeria mononcytogenes toepassen o.b.v. de geleverde bewijzen?

O.b.v. laboratoriumtests is 
het groeipotentieel       log10

De groei van Listeria 

monocytogenes wordt niet 

ondersteund. 

Criterium 1.3 (100 kve/g) is 

van toepassing.

O.b.v. laboratoriumtests is 
(initiële contaminatie + groeipotentieel)

 > 2 log10

De groei van Listeria monocytogenes 
wordt ondersteund. De limiet van 100 
kve/g kan niet worden gerespecteerd 
gedurende de houdbaarheidstermijn. 

  Criterium 1.2  niet gedetecteerd / 25g  
is van toepassing.

O.b.v. laboratoriumtest is 
(initiële contaminatie + groeipotentieel) 

    log10

De groei van Listeria monocytogenes wordt 
ondersteund, maar de limiet van 100 kve/g 
kan worden gerespecteerd gedurende de 

houdbaarheidstermijn. 
  Criterium 1.2 (100 kve/g) is van toepassing. 

Een intermediaire waarde op dag 0 kan 
worden gehanteerd.

O.b.v. laboratoriumtests is 
het groeipotentieel > 0.5 log10


