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1. INLEIDING
1.1 Toepassingsgebied
De Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij (oorspronkelijke titel “Gids voor de
autocontrole in de slagerij”) richt zich tot de slagers (en hun personeel) die volgens het
koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over een toelating
“vleeswinkel” dienen te beschikken voor ten minste één van onderstaande activiteiten:
 de aankoop van vers vlees, vleesbereidingen, vleesproducten, andere behandelde
producten van dierlijke oorsprong, andere levensmiddelen en hulpstoffen voor de
verwerking en de bereiding;
 het uitbenen, versnijden en winkel klaarmaken van vers vlees;
 het fabriceren van gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten;
 het bereiden van salades, gerechten, soepen en sausen, belegde broodjes1;
 de verkoop aan de consument, levering aan eigen verkooppunten of aan andere
detailhandelszaken (in eigen vleeswinkel of in voor de verkoop bestemde voertuigen)
van vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, vleesproducten, andere behandelde
producten van dierlijke oorsprong en andere levensmiddelen, zoals bijv. kaas (zie
1.1.1).
Ook hoeveslagers vallen voor het aspect “slagerij” (met toelating) onder het
toepassingsgebied van deze gids.
Voor inrichtingen met een erkenning zijn andere autocontrolegidsen van toepassing.
Het uitbaten van een verbruikerszaal waar bijv. belegde broodjes, kant en klare maaltijden,
panini’s… aangeboden worden voor consumptie ter plaatse, is een horeca-activiteit. Deze
activiteit (al dan niet met bediening) valt niet onder deze autocontrolegids, maar onder de gids
voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector (G-023).
1.1.1 Wanneer volstaat een toelating?
Voor een slager die enkel rechtstreeks aan de eindverbruiker levert (business to consumer =
B2C) volstaat een toelating.
Een slager die niet alleen rechtstreeks aan de consument, maar ook aan andere
detailhandelszaken levert (business to business = B2B), moet over een toelating of over een
erkenning beschikken:
Een toelating volstaat als de B2B-levering lokaal, marginaal en beperkt is.
Een erkenning is nodig als de B2B-levering geen lokale, marginale en beperkte activiteit is.
Volgens het KB van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne is de B2B-levering een
“lokale, marginale en beperkte activiteit”:
- als de per jaar aan andere detailhandelszaken geleverde hoeveelheid levensmiddelen
van dierlijke oorsprong, niet meer dan 30% uitmaakt van de omzet van de totale
jaarproductie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong en de bevoorrade
detailhandelszaken gevestigd zijn binnen een straal van 80 km; OF
1

Opgelet, met uitzondering van occasioneel koken, moet u voor het verwerken (roken, drogen…) van verse
visserijproducten over een toelating als viswinkel beschikken. U mag ze wel bewerken.
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-

als de levering maximaal twee detailhandelszaken betreft, gevestigd binnen een straal
van 80 km en die behoren tot dezelfde operator als deze die levert.
EN als de geleverde levensmiddelen van dierlijke oorsprong in de bevoorrade
detailhandelszaken enkel ter plaatse en aan de eindverbruiker worden geleverd of verkocht.
De bevoorrade inrichtingen moeten detailhandels zijn en mogen niet over een erkenning
beschikken.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende vormen van “lokaal, marginaal
en beperkt”:
Beslissingsboom art. 25 KB H1
Interpretatie van marginale, lokale en beperkte activiteit in de zin van artikel 1, 5, b) ii van de Verordening
nr. 853/2004

Levering van
LMDO aan andere
detailhandelszaken?

N

Toelating

J
Levering
van LMDO aan
andere detailhandelszaken
die zich bevinden in een
straal van
>80 km?

J

Erkenning
- LMDO: Levensmiddelen van dierlijke oorsprong: vlees, vis, melk en
zuivelproducten (kaas, boter, …)
- Vallen niet onder art. 25 voor de levering aan andere detailhandelszaken:
- distributiecentra voor supermarkten en groothandelsbedrijven
- centrale grootkeukens
Voor deze volstaat een toelating.

N

Levering van LMDO
aan max 2 eigen VEN?

J

Toelating

- Toelating en erkenning zoals vereist door KB 16 januari 2006 tot vaststelling
van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

N

Levering
van LMDO aan andere
detailhandelszaken is
>30% omzet
LMDO?

J

Erkenning

N
Toelating

Slagerijen die volgens de 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 en het KB van 13 juli 2014 betreffende
levensmiddelenhygiëne, over een erkenning beschikken, kunnen bestaan uit een erkend
gedeelte en een gedeelte detailhandel. Voor het erkend gedeelte dient de gids te worden
gevolgd van de betrokken sector (terug te vinden op de website van het FAVV: www.favv.be
> Professionelen > Autocontrole > Autocontrolegidsen > Een specifieke autocontrolegids per
activiteitensector). Voor het gedeelte detailhandel kan deze gids worden gebruikt.
1.1.2 Reglementering
Het fabriceren en het in de handel brengen van bovenvermelde producten alsook de hygiëne
van het personeel, het materieel, de apparatuur en de lokalen worden geregeld door:
 de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;
 de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte,
konijnen en wild;
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het koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en -stoffen die
gelden als schadelijk verklaard;
de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten;
het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor
voedingsmiddelen;
het koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij
waartoe een voedingsmiddel behoort;
het koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten;
het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd
om met voedingsmiddelen in aanraking te komen;
het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees,
vleesproducten en vleesbereidingen;
het ministerieel besluit van 28 januari 1993 betreffende de temperatuurcontrole van
diepvriesproducten;
de verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari
1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten;
het koninklijk besluit van 6 juni 1997 betreffende maximumgehalten aan bepaalde
contaminanten in voedingsmiddelen;
het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten
toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen;
de verordening (EG) nr. 1760/2000 van 17 juli 2000 tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van
rundvlees en rundvleesproducten;
de verordening (EG) nr. 1825/2000 van 25 augustus 2000 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees
Parlement en de Raad met betrekking tot de etikettering van rundvlees en
rundvleesproducten;
het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;
de verordening (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001 houdende vaststelling van
voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën;
het 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;
de verordening (EG) nr. 178/2002 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;
het ministerieel besluit van 9 juli 2003 tot vaststelling van de stof om bepaalde niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten te denatureren;
de verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10
november 2003 inzake in of op levensmiddelen te gebruiken rookaroma’s;
het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht
en traceerbaarheid in de voedselketen;
het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de
meldingsplicht in de voedselketen;
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de verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;
de verordening (EG) nr. 853/2004 van 29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, (H2
genaamd);
de 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 en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en
89/109/EEG;
de 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;
de verordening (EG) nr. 2073/2005 van 15 november 2005 inzake microbiologische
criteria voor levensmiddelen;
het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (KB H2);
het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende
maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;
het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling
en de verwerking van dierlijk afval;
de verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot
vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in
levensmiddelen;
de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20
december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen;
de 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;
de verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 2008 inzake levensmiddelenadditieven;
de 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 en op 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;
het koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor
voedingsmiddelen;
de verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie van 20 januari 2009 betreffende
de samenstelling en de etikettering van levensmiddelen die geschikt zijn voor
personen met een glutenintolerantie;
de verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21
oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten);
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het ministerieel besluit van 22 april 2010 betreffende het beroep van beenhouwer en
spekslager;
de verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009
betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van
maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong;
de verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende
materialen en voorwerpen van kunststof om met voedingsmiddelen in contact te
komen;
de 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;
het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige
inrichtingen in de voedselketen;
het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door
een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van
dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel;
de overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;
het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (KB H1);
de uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 van de Commissie van 30 juli 2014
betreffende de voorschriften voor de voorlichting van de consument over de
afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen;
het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de
mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties
veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

1.2 Het verwachte gebruik
1.2.1 Doelstellingen van de gids








de slagersactiviteiten en de werkomgeving te definiëren;
een hulp te bieden bij de toepassing van de goede hygiënepraktijken;
de chemische, fysische en (micro-)biologische gevaren te detecteren, te analyseren, te
elimineren of te beheersen;
een hulp te bieden bij het opzetten van een betrouwbaar autocontrolesysteem;
te voldoen aan de verplichtingen betreffende de traceerbaarheid en de meldingsplicht;
een grotere transparantie te bieden ten opzichte van de controlediensten;
de voedselveiligheid te waarborgen en aldus het vertrouwen bij de consumenten te
verhogen.
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1.2.2 Opbouw van de gids
De “Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij” bestaat uit 8 delen:










Het eerste deel beschrijft het toepassingsgebied, het verwachte gebruik, de
versoepelingen inzake autocontrole en traceerbaarheid, de werkgroep en de middelen
en de verspreiding van de gids.
Het tweede deel bepreekt de chemische, fysische en (micro-)biologische gevaren die
bij de fabricage van en de handel in levensmiddelen kunnen optreden. Er wordt
uitgebreid ingegaan op de microbiologische gevaren en de kruisbesmetting.
Het derde deel handelt over de goede hygiënische praktijken (GHP) zoals die in de
algemene en specifieke hygiënewetgeving worden beschreven. Dat gebeurt op 7
niveaus (de 7 M's): de mens, het materiaal (= grondstoffen), de machines, het
materieel, het milieu, de methode en het management.
Het vierde deel behandelt de op hygiëne gerichte veiligheidsprocedures (HACCP) en
de autocontrole.
Het vijfde deel gaat over de meldingsplicht en de traceerbaarheid.
Het zesde deel bevat de voorschriften waaraan keuringsinstellingen en
certificeringsinstellingen moeten voldoen en de te hanteren certificeringsvoorschriften.
Het zevende deel is een begrippenlijst.
Het achtste deel is bedoeld als leidraad bij de samenstelling van een eigen
documentatiemap. Het bevat onder meer:
- een verwijzing naar de voornaamste wetteksten, nuttige lijsten en
formulieren en de nodige vergunningen en attesten;
- een voorbeeld van een reinigings- en ontsmettingsplan en een
ongediertebestrijdingsplan;
- voorbeelden van procedures voor het reinigen van machines en
uitvoeren van metingen;
- voorbeelden van controlelijsten;
- een voorbeeld van een affiche voor communicatie van
allergeneninformatie.

1.2.3 Versoepeling van de autocontrole en traceerbaarheid
Er zijn versoepelingen op het vlak van autocontrole (HACCP; hazard analysis and critical
control points) en op het vlak van traceerbaarheid mogelijk, vastgelegd in het ministerieel
besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de
autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. Deze
versoepelingen worden respectievelijk behandeld in de delen 4 en 5. In deze delen wordt
verduidelijkt dat deze gids gebruikt moet worden om van de versoepelingen te kunnen
genieten.
Niet alle bedrijven kunnen genieten van de versoepelingen. Hieronder wordt per onderwerp
aangegeven wie al dan niet hiervan kan genieten.
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1.2.3.1

Versoepeling inzake HACCP

Een inrichting die levensmiddelen bewerkt of verwerkt, kan van de versoepeling op het vlak
van HACCP genieten indien de inrichting voldoet aan één van de volgende voorwaarden :
(1) Versoepeling, indien enkel aan de eindverbruiker wordt geleverd (B2C) of
(2) Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens geleverd
wordt aan andere inrichtingen (B2B), maar de leveringen B2B zijn beperkt, meer
bepaald tot maximaal 30% van de jaaromzet binnen een straal van 80 km; of
(3) Versoepeling, indien geleverd wordt aan maximaal twee inrichtingen die voldoen
aan de voorwaarden, vermeld in punten (1) of (2) en die behoren tot dezelfde operator
als deze die levert;
(4) Versoepeling, indien geleverd wordt aan andere inrichtingen, waarbij deze
leveringen niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punten (2) en (3), maar
waarbij in de inrichting die levert slechts 2 voltijds equivalenten tewerkgesteld zijn.
De versoepelingen op het vlak van HACCP zijn schematisch weergegeven in figuur 1.
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Operatoren die onder de
scope van deze gids
vallen bewerken of
verwerken LM

Enkel levering
aan de eindverbruiker
(B2C)?

Nee

B2B, beperkt tot
a) ofwel 30% omzet
en binnen straal van 80 km?
b) ofwel maximaal 2
inrichtingen bevoorraden2?

Ja
Ja

Wordt een
goedgekeurde gids
toegepast voor alle
activiteiten van
de inrichting?
Nee

Nee

Volledige
HACCP

Het gebruik van deze
gids volstaat niet voor de
uitgevoerde activiteiten.

Ja

GHP met versoepelde
HACCP1
1

Blijft eveneens van toepassing indien de inrichting naast levensmiddelen eveneens voorverpakte diervoeders aan de eindverbruiker levert.

2

De inrichtingen die bevoorraad worden, moeten tot dezelfde operator behoren als deze die levert, en zij mogen op hun beurt (a) ofwel enkel
leveren aan de eindverbruiker, (b) ofwel maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan andere inrichtingen.

Figuur 1 : Samenvattend schema om na te gaan of een inrichting recht heeft op een versoepeling van de autocontrole

1.2.3.2

Versoepeling inzake traceerbaarheid

De versoepeling op het vlak van traceerbaarheid zijn enkel voorzien voor inrichtingen die
levensmiddelen in de handel brengen en die
• ofwel enkel aan de eindverbruiker leveren (B2C);
• ofwel maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren aan andere
inrichtingen.
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Bedrijven die niet aan deze criteria voldoen, moeten:
a. de gegevens in het register IN en OUT steeds onmiddellijk registreren;
b. de documenten met betrekking tot de traceerbaarheid bewaren gedurende twee jaar
volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende
product of bij gebrek daaraan minimum twee jaar.
Voor bedrijven die van de versoepelingen genieten, zijn de vereisten inzake traceerbaarheid
opgenomen in hoofdstuk 5.

1.3 De werkgroep en de middelen
De eerste uitgave van de Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij
(oorspronkelijke titel “Gids voor de autocontrole in de slagerij”) is opgesteld door de
Technische Dienst van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.
Deze herwerkte uitgave kadert in de overeenkomst betreffende het beheer van gidsen in de
sector Business to Consumer afgesloten op 4 december 2012.
De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België is een wettig erkende
beroepsvereniging, gesticht in 1894. De zetel van de vereniging is gehuisvest in de Houba de
Strooperlaan 784 bus 6 te 1020 Brussel (tel: 02/735 24 70; fax: 02/736 64 93; E-mail:
info@landsbond-beenhouwers.be). De vereniging overkoepelt 9 provinciale bonden en 44
plaatselijke beroepsverenigingen en telt ongeveer 2.300 zelfstandige slagers, zijnde + 80 %
van het potentieel. De algemene vergadering, gevormd door de gemandateerde
afgevaardigden van alle plaatselijke beroepsverenigingen, duidt het hoofdbestuur aan.
De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België heeft tot taak de
beroepsbelangen van de leden te behartigen en bezit een juridische en technische dienst. De
leden kunnen op deze diensten beroep doen voor juridische, vaktechnische en
beleidstechnische adviezen. Deze diensten verzorgen ook technische en juridische artikelen in
"De Belgische Beenhouwerij", een maandelijks verschijnend tijdschrift dat aan alle
aangesloten slagers wordt toegestuurd. De technische dienst stond ook in voor de uitgave van
"Handleiding voor Beenhouwer & Vleeswarenbereider" (ISBN 90 341 0685 3), "33 burgers"
(ISBN 90 341 0790 6) en "100 recepten voor 100 jaar Belgische Beenhouwerij" (ISBN 90
341 0621 7).
In samenwerking met de slagerijscholen werd in 2010 een volledig herwerkte Handleiding
voor de slager uitgegeven (ISBN 978 90 78715 38 2).
Onder impuls van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België werd
een educatieve film gemaakt die de technische handelingen bij het uitbenen en versnijden van
vlees visualiseert. Deze staat ter beschikking van alle opleidingsniveaus. De Landsbond der
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België werkte ook samen met de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR) bij het opstellen van volgende opleidingsprofielen: chef-slager in een
distributiebedrijf en zelfstandig ambachtelijk slager (studie nr. 144), uitsnijder en uitbener
(studie nr. 150) en verkoper in de slagerij (studie nr. 173). In samenwerking met de Sociaal
Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werd de beroepencluster "ambachtelijke
voedingstak" opgesteld. Het beroep van slager werd in 2004 door de Dienst Informatie
Vorming en Afstemming erkend als knelpuntberoep. Er worden vaste contacten onderhouden
met de technische scholen en de opleidingscentra van SYNTRA die een opleiding voor
slagers organiseren. De Landsbond maakt deel uit van de sectorcommissie slagers van
SYNTRA.
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De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België organiseert
tweejaarlijks een prestigieuze internationale vakwedstrijd EUROBEEF genaamd en is lid van
de Europese Slagersorganisatie CIBC (Confédération Internationale de la Boucherie et de la
Charcuterie). Het CIBC telt 16 nationale slagersverenigingen uit de EU-landen en
vertegenwoordigt meer dan 150.000 slagers.
Voor de leden wordt jaarlijks een aangepast register uitgeschreven met documenten en
invulformulieren die aansluiten aan het gebruik van deze Gids.
De eerste versie van de gids werd uitgewerkt door de werkgroep van de Landsbond der
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bestaande uit:
-

Willy Verbust, slager, Vlaams co-voorzitter van de Landsbond,
Joseph Walravens, slager, Waals co-voorzitter van de Landsbond,
Georges Leclercq, slager, ondervoorzitter van de Landsbond,
Ivan Claeys, slager, secretaris van de Landsbond,
Eric Van Schoonenberghe, dr. in de wetenschappen, hoogleraar aan de KaHo SintLieven te Gent,
Eric Keirse, slager, voorzitter van het syndicaat van Barvaux,
Johan Cuypers, lic. in de rechten, adviseur van de Landsbond.

De eerste versie van de gids werd uitgeschreven door prof. dr. Eric Van Schoonenberghe.
Bij het opstellen van de eerste versie van de gids werd rekening gehouden met de
aanbevelingen in volgende publicaties:
 Microorganisms in Foods. 4. Application of the hazard analysis critical control point
(HACCP) system to ensure microbiological safety and quality. 1988. Blackwelll
Scientific Publications, Oxford. 357 pp. IBSN 0-632-02181-0.
 Codex Alimentarius Commission, "General Principles of Food Hygiene", cac/rcp 11969, Rev. 3 (1997).
 Codex Alimentarius Commission, "Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) System and Guidelines for its Application", Annex to cac/rcp 1-1969, Rev.
3 (1997).
Op vraag van de Landsbond der Beenhouwers Spekslagers en Traiteurs van België en in
overeenstemming met het FAVV werd de eerste versie van de Autocontrolegids voor de
beenhouwerij - spekslagerij (oorspronkelijke titel “Gids voor de autocontrole in de slagerij”)
herzien. Bovendien waren o.a. de gewijzigde wetgeving en de ervaringen bij het opstellen en
valideren van autocontrolesystemen in de praktijk bijkomende elementen om de eerste versie
van de gids bij te werken.
Bij het tot stand komen van deze tweede versie werden de volgende punten in rekening
gebracht:
 Update van de geldende wetgeving;
 Aanpassingen van verschillende hoofdstukken uit de gids naar aanleiding van o.a.
opmerkingen van het FAVV, feedback van de voorbereidingen bij het uitwerken van
een autocontrolesysteem en feedback na de eerste autocontrole – audits.
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1.4 Verspreiding
De gids is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (www.favv.be). De papieren versie is te verkrijgen bij de Landsbond der
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, Houba de Strooperlaan 784 bus 6 te 1020
Brussel (tel: 02/735 24 70; fax: 02/736 64 93; E-mail: info@landsbond-beenhouwers.be).
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2. GEVAREN BIJ DE FABRICAGE VAN EN DE HANDEL IN VERS
VLEES, GEHAKT VLEES, VLEESBEREIDINGEN,
VLEESPRODUCTEN EN ANDERE BEHANDELDE PRODUCTEN
VAN DIERLIJKE OORSPRONG
2.1 Soorten gevaren
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong kunnen chemische, fysische en (micro-)biologische
gevaren vertonen die een risico voor de consument inhouden. Deze gevaren kunnen in het
landbouwbedrijf, het slachthuis, de uitsnijzaal, de groothandel, de slagerij, bij de consument
en tijdens de verschillende transporten ontstaan.
Ook additieven, toegelaten bijkomstige ingrediënten en andere levensmiddelen kunnen
gevaren met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld allergenen.
De verschillende gevaren kunnen als volgt worden onderverdeeld:
2.1.1 Chemische gevaren












milieucontaminanten (bijv. radioactieve stoffen, zware metalen, pesticiden, dioxines,
pcb’s, …),
productieresiduen (bijv. van veterinaire geneesmiddelen),
residuen van niet toegelaten veterinaire geneesmiddelen, groeibevorderaars en andere
niet toegelaten substanties,
smeermiddelen,
residuen van reinigings- en ontsmettingsmiddelen,
middelen voor ongediertebestrijding,
verboden additieven (bijv. sulfiet), te grote hoeveelheden toegelaten additieven (b.v.
nitriet),
te sterk verhit en/of te oud frituurvet (bijv. acrylamide, vorming van vrije radicalen),
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s),
nieuwgevormde producten tijdens het productieproces (bijv. nitrosamines),
…

Volgende stoffen of producten kunnen allergieën of intoleranties veroorzaken en worden ook
vaak als chemische gevaren beschouwd:
- glutenbevattende granen, namelijk tarwe (zoals spelt, khoransantarwe), rogge,
gerst, haver, of de hybride soorten daarvan en producten op basis van
glutenbevattende granen;
- 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 (inclusief lactose);
- noten, namelijk 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;
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- zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l
- lupine en producten op basis van lupine;
- weekdieren en producten op basis van weekdieren.
Deze lijst is gebaseerd op bijlage II van de verordening (EU) nr. 1169/2011. Zorg er voor dat
u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen van deze lijst zodat u steeds over de meest
recente versie beschikt. U moet namelijk goed weten welke stoffen van deze lijst in welk
producten aanwezig zijn om de consument te kunnen informeren.
2.1.2 Fysische gevaren











metaaldeeltjes (bijv. schrikdraad, spuitnaalden, ijzervijlsel van pas geslepen messen,
nietjes, clips,…),
stukjes hout of kunststof afkomstig van bijv. stampers en snijtafels,
roest, afgeschilferde verf, resten van verpakkingsmateriaal (bijv. glassplinters,
plastiek, …),
haren, nagellak,
beensplinters,
hagel (bij wild),
delen van ongedierte,
as van sigaretten,
pleisters of ander verbandmateriaal,
…

2.1.3 (Micro-)Biologische gevaren
Vlees is wegens zijn grote rijkdom aan voedingsbestanddelen (eiwitten, vetten, vitaminen en
mineralen) voor ongedierte (knaagdieren, zoals ratten en muizen en insecten, zoals
kakkerlakken, mieren en vliegen) een geliefd voedsel. De rijkdom aan voedingsbestanddelen
samen met de beschikbaarheid van water (een hoge aw-waarde) maken dat vlees ook een
goede voedingsbodem is voor vele soorten micro-organismen. Ook huisdieren kunnen
biologische gevaren met zich meebrengen.
De (micro-)biologische gevaren komen voor op alle schakels van de voedselketen:
 op de boerderij kunnen dieren besmet worden met:
 parasieten (bijv. lintwormen bij runderen en varkens, trichinose bij varkens,
everzwijnen en paarden),
 pathogene micro-organismen,
 prionen verantwoordelijk voor dolle koeien ziekte of BSE (zie 3.2.1.2),
 Toxoplasma gondii dat toxoplasmose veroorzaakt,
 tijdens het slachtproces kunnen er micro-organismen van de darmen en de huid van de
dieren op het vlees terechtkomen,
 in de uitsnijderij, tijdens het transport en in de slagerij kunnen er via de lucht, het
water, de mens, het materieel en de apparatuur heel wat micro-organismen op het
vlees terechtkomen,
 op alle schakels van de voedselketen is er gevaar voor ongedierte.
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2.1.3.1 Ongedierte
Knaagdieren en insecten richten schade aan door het aanvreten en het verontreinigen van
levensmiddelen met urine, uitwerpselen en haren waarbij de geur, de smaak en het uitzicht
van de levensmiddelen kunnen veranderen. Belangrijker is dat ze bederf- en
ziekteverwekkende micro-organismen en virussen kunnen overdragen.
2.1.3.2 Micro-organismen
Micro-organismen zijn levende organismen die met het blote oog niet kunnen worden
waargenomen en alleen onder de microscoop zichtbaar zijn. Ze kunnen onderverdeeld worden
in bacteriën, gisten en schimmels. Ofschoon virussen niet als levende organismen worden
beschouwd, worden ze hier behandeld.
Er zijn nuttige en schadelijke micro-organismen.
Nuttige micro-organismen zijn:
 bacteriën zoals de melkzuurbacteriën die gebruikt worden bij de fabricatie van
zuurkool, yoghurt, droge worst, salami en de azijnzuurbacteriën die alcoholhoudende
dranken in azijn omzetten,
 gisten gebruikt bij de wijn-, bier- en broodbereiding,
 schimmels die aangewend worden bij de bereiding van kaas en droge worst.
Schadelijke micro-organismen kunnen voedselbederf en ziekten (infecties en intoxicaties)
veroorzaken. Deze micro-organismen komen aan het oppervlak van het vlees voor. Telkens
wanneer het vlees versneden wordt, wordt de oppervlakte vergroot en bestaat de kans dat
aanwezige kiemen zich verspreiden of dat nieuwe kiemen geïntroduceerd worden. Daar waar
bederf slechts optreedt vanaf hoge concentraties (10 tot 100 miljoen kolonievormende
eenheden per gram) kunnen pathogene micro-organismen reeds bij lagere concentraties (100
tot 1.000 kolonievormende eenheden per gram of lager) gevaarlijk zijn.
Voedselbederf kan veroorzaakt worden door eiwit- en suikersplitsende bacteriën waarbij
rotting en verzuring ontstaan. Vetsplitsende bacteriën die ranzigheid veroorzaken, komen
zelden voor. Door sterilisatie kunnen deze bederfveroorzakers gedood worden. Voedselbederf
kan in tegenstelling tot voedselinfecties of voedselvergiftigingen gemakkelijk vastgesteld
worden op basis van het uitzicht (kleurverandering), de smaak (zuur, ranzig), de geur, de
slijmvorming en de wijziging van textuur.
Bij de toxi-infecties van bacteriële oorsprong (in de volksmond voedselvergiftigingen
genoemd) maakt men onderscheid tussen infecties en intoxicaties.
 Bij infecties zijn het de bacteriën zelf die de ziekte veroorzaken (bijv. Salmonella,
pathogene Escherichia coli, Campylobacter, pathogene Yersinia enterocolitica,
Listeria monocytogenes). Voedselinfecties kunnen symptomen zoals braken en diarree
veroorzaken. Door een aangepaste verwarming (pasteurisatie) kunnen deze bacteriën
gedood worden.
 Een intoxicatie wordt veroorzaakt door giftige stoffen (toxinen) die in het voedsel
aanwezig zijn of worden gevormd in de darmen (bijv. door Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cereus). Deze toxinen
kunnen braken, darmklachten, diarree en zelfs de dood tot gevolg hebben.
Verschillende van deze toxinen worden niet vernietigd door een pasteurisatie.
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Ongewenste schimmel- en gistgroei kunnen producten van dierlijke oorsprong ongenietbaar
maken (beschimmeling). Sommige schimmels vormen bovendien zeer gevaarlijke toxische
stoffen, mycotoxinen genaamd. Aflatoxine is een kankerverwekkend mycotoxine gevormd
door de schimmel Aspergillus flavus.
Virussen zijn submicroscopische ziekteverwekkers die opgebouwd zijn uit nucleïnezuren en
eiwitten. Zij vermeerderen zich in levende plantaardige en dierlijke cellen. Sommige virussen
die ziekten veroorzaken (bijv. hepatitis A virus, norovirussen) kunnen via de voeding of via
de mensen die met levensmiddelen in contact komen, worden overgedragen. Door voldoende
verhitting worden de nucleïnezuren en de eiwitten gedenatureerd waardoor ze hun werking
verliezen.

Daar vele bederfveroorzakende en ziekteverwekkende micro-organismen zich niet meer of
zich zeer traag vermenigvuldigen onder de + 4 °C en zich meestal boven de + 60 °C niet meer
vermenigvuldigen (de meeste pathogene micro-organismen worden bij deze temperatuur zelfs
gedood), worden zeer bederfbare producten zoals gehakt, orgaanvlees en vleesbereidingen bij
maximum + 4 °C bewaard terwijl warme levensmiddelen bij temperaturen boven de + 60 °C
moeten worden gehouden.

2.1.3.3 Huisdieren
Omdat ook huisdieren biologische gevaren met zich meebrengen, geldt er een verbod op
huisdieren op plaatsen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen.
Dit verbod geldt niet:
 voor huisdieren die worden binnengebracht in ruimten of delen van ruimten die
uitsluitend worden gebruikt voor het verbruiken van levensmiddelen, op voorwaarde
dat de dieren geenszins een gevaar voor verontreiniging inhouden;
 voor honden die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van personen met een handicap
in ruimtes toegankelijk voor het publiek.

2.2 De vermenigvuldiging van micro-organismen
Meer dan 95 % van de voedselvergiftigingen zijn van microbiële oorsprong. Het zijn vooral
de eiwitrijke levensmiddelen (vlees, vis, zuivel) die voor de meeste voedselvergiftigingen
zorgen.
Indien de initieel aanwezige micro-organismen de kans krijgen, zullen ze zich
vermenigvuldigen. Hun groeisnelheid is afhankelijk van verschillende factoren. De
belangrijkste zijn:
 de temperatuur,
 de zuurgraad (pH),
 de wateractiviteit (aw),
 de zuurstofconcentratie,
 de aan- of afwezigheid van een competitieve flora,
 het gebruik van conserveermiddelen.
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2.2.1 De groeicurve van micro-organismen
In fig. 2 wordt de groeicurve weergegeven van een bacteriepopulatie onder optimale (1) en
ongunstige (2) groeiomstandigheden.
Tijdens de lagfase (= aanpassingsfase) (A) passen de cellen zich aan de nieuwe
groeiomstandigheden aan. Deze aanpassingsfase kan zeer kort zijn wanneer de microorganismen op een aangepast levensmiddel terechtkomen wat bijna altijd het geval is.
Tijdens de logaritmische of exponentiële groeifase (B) verloopt de groei logaritmisch met
een constante maximale delingssnelheid. De generatietijd, dat is de tijd nodig om het aantal
aanwezige cellen per gram, ml of cm2 te verdubbelen, is hier het kortst. Bij vele
bederfveroorzakende bacteriën bedraagt de generatietijd ongeveer 20 minuten. Dit wil zeggen
dat bij een beginkiemgetal van 10 kiemen per gram er na 20 min 20 kiemen zijn; na 40 min
40, na 60 min 80, na 80 min 160, na 100 min 320 en na 120 min of twee uur 640 kiemen.
Wanneer we echter vertrekken met een beginkiemgetal van 100.000 kiemen per gram, dan
hebben onder optimale groeiomstandigheden na 2 uur 6.400.000 kiemen per gram en wordt de
bederfgrens bijna bereikt!
Wanneer de voedingsstoffen opgebruikt geraken en de afvalstoffen zich opstapelen, treedt de
stationaire fase (C) in. Men heeft een celveroudering en het aantal stervende cellen evenaart
het aantal nieuw gevormde cellen. Bij 10.000.000 (107) kiemen per cm2 ontstaan er reeds
afwijkende geuren en bij 100.000.000 (108) kiemen per cm2 wordt slijmvorming zichtbaar.
In de afstervingsfase (D) neemt het aantal levende cellen af. Dat afsterven kan gebeuren
onder invloed van gevormde afbraakproducten (bijv. zuren, koolzuurgas) of met behulp van
celeigen enzymen.
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Figuur 2.: Groeicurve van micro-organismen
2.2.2 Wat leert ons de groeicurve van de micro-organismen?
Uit de groeicurve van de micro-organismen kunnen we belangrijke besluiten trekken:
 hoe hoger het oorspronkelijk aantal kiemen, hoe vlugger bederf wordt bereikt en hoe
groter het risico op het overschrijden van het aanvaardbaar niveau pathogene microorganismen. De slager heeft er dus alle belang bij van vlees zo vers mogelijk aan te
kopen,
 vlees is niet steriel. Daarom moet men groeihindernissen aanleggen om de
vermenigvuldiging van de aanwezige micro-organismen te remmen,
 ondanks een koudebewaring en andere groeihindernissen gaat de groei van de
bederfflora en van bepaalde pathogene micro-organismen traag maar zeker verder.
Vandaar dat vers vlees zo vlug mogelijk moet verwerkt of verkocht worden (First
expired, First out of FeFo-principe = verwerk of verkoop eerst het vlees dat het
vroegst vervalt).
Door een gebrek aan goede hygiënische praktijken (GHP) kunnen er nieuwe chemische,
fysische en vooral (micro-)biologische gevaren ontstaan. Dus: zo hygiënisch mogelijk
werken.
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2.2.3 Beheersen en/of elimineren van de microbiële groei
De vermenigvuldiging van de aanwezige kiemen kan geremd, zelfs stilgelegd worden door
het aanleggen van groeihindernissen. Enkel bij sterilisatie worden zo goed als alle microorganismen gedood en bekomt men in de meeste gevallen conserven die in microbiologische
zin onbeperkt houdbaar zijn.
Voor vers vlees zijn de groeihindernissen beperkt tot koelen, diepkoelen, diepvriezen, en het
onder vacuüm of "gewijzigde" atmosfeer verpakken.
Koeling bij + 0 tot + 4 °C is de meest gebruikte en ook de belangrijkste groeihindernis (voor
de wettelijk vereiste bewaartemperaturen van vlees zie 3.6.1, tabel 1). Bij deze temperatuur
legt men de groei stil van vele bederfveroorzakende bacteriën en van nagenoeg alle pathogene
micro-organismen (behalve Listeria monocytogenes en Yersinia enterocolitica). Sommige
koudelievende bacteriën kunnen echter nog doorgroeien wat het bederf verklaart van
levensmiddelen bewaard in de koelkast. Door diepkoeling (0 tot - 2 °C) kan men de
houdbaarheid met enkele dagen verlengen.
Bij diepvriezen ( ≤ - 18 °C) wordt niet alleen de microbiële groei stilgelegd maar ook de
chemische afbraak vertraagd. De micro-organismen worden echter door koelen en diepvriezen
niet vernietigd.
Een andere veel gebruikte groeihindernis is de bewaring onder vacuüm of onder een
"gewijzigde" atmosfeer. Bij het vacuümtrekken wordt de lucht uit de verpakking verwijderd;
bij een gecontroleerde atmosfeer wordt de lucht grotendeels uit de verpakking gezogen en
vervangen door stikstof en/of koolzuurgas. Daar de meeste micro-organismen voor hun
vermenigvuldiging zuurstof nodig hebben, wordt het bederf vertraagd. Wel zullen microorganismen die geen of weinig zuurstof nodig hebben (bijv. melkzuurbacteriën) doorgroeien.
Soms wordt net extra zuurstofgas toegevoegd. Dit dient voornamelijk om de rode kleur van
het vlees langer te behouden.
Vleesproducten ondergaan een behandeling ter verduurzaming zoals verhitten, zouten,
drogen, vriesdrogen, aanzuren, roken en fermenteren. Deze behandelingen laten enkel een
tijdelijke beheersing van de microbiële groei toe. Hierbij wordt een groot deel van de
bederfflora vernietigd en wordt de vermenigvuldiging van de pathogene micro-organismen in
de meeste gevallen onderdrukt. Enkel bij sterilisatie (bijv. vleesconserven) worden én de
bederfflora én de pathogene flora geëlimineerd.
Volgende verduurzamingmethoden worden in de slagerij toegepast:
 warmte (pasteurisatie bijv. kookham; sterilisatie bijv. vleesconserven),
 verlaging van de wateractiviteit (aw-waarde) door drogen en het gebruik van
keukenzout of nitrietpekelzout (bijv. rauwe ham, droge worst),
 verzuren (= daling van de pH-waarde) door het gebruik van toegelaten
voedingszuren (bijv. azijn(zuur) in marinades; melkzuur, ascorbinezuur en zijn
natrium- en calciumzouten en citroenzuur en zijn natrium-, kalium- en
calciumzouten in bereid gehakt; glucono-delta-lacton in droge worst) of door
verzuring via fermentatie, waarbij micro-organismen zuren produceren (bijv.
starterculturen in droge worst),
 gebruik van een competitieve flora (bijv. starterculturen bij droge worst),
 roken (gerookte vleesproducten).
Er moet worden opgemerkt dat dry aging van vlees niet kan worden beschouwd als een
behandeling als dusdanig, maar dat de bewaaromstandigheden die daarmee verbonden zijn,
bijdragen tot specifieke kwalitatieve kenmerken op het vlak van aroma en malsheid.
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In bepaalde vleesproducten mogen, in een bepaalde maximumconcentratie, bepaalde
conserveermiddelen gebruikt worden:
 bijv. sorbinezuur en zijn kalium- en calciumzouten; methyl- en ethyl- phydroxynatriumbenzoaten: in patés,
 bijv. sorbinezuur en zijn kalium- en calciumzouten; benzoëzuur en zijn natrium-,
kalium- en calciumzouten: in bereide salades en aspic,
 bijv. natriumnitriet en kaliumnitriet: in gepekelde vleesproducten, vleesproducten
in blik, foie gras en bacon,
 bijv. natriumnitraat en kaliumnitraat: in gepekelde vleesproducten, vleesproducten
in blik en foie gras.
Door een intelligente combinatie van het aanleggen van groeihindernissen, behandelingen ter
verduurzaming en het gebruik van conserveermiddelen is het mogelijk nieuwe, stabiele en
veilige producten te ontwikkelen of bestaande producten te optimaliseren. Zo kan men bijv.
producten maken die zonder koeling houdbaar zijn of minder nitriet nodig hebben.

2.3 Kruisbesmetting en nabesmetting
Onder kruisbesmetting verstaat men dat levensmiddelen worden bevuild of besmet door
rechtstreeks contact met andere levensmiddelen of onrechtstreeks via de handen, de
snijplanken, het materieel of de machines.
Om een kruisbesmetting te voorkomen kan men:
 de levensmiddelen in afgescheiden compartimenten bewaren,
 de levensmiddelen verpakken,
 scheiden van activiteiten in de ruimte of in de tijd,
 bij de verwerking afzonderlijke messen, snijplanken en machines gebruiken,
 tussentijds de handen reinigen en ontsmetten.
Enkele voorbeelden:
 Kaas bevat bepaalde micro-organismen die vlees kunnen bederven. Vandaar dat kaas
en kaasroulades slechts te koop aangeboden en verkocht mogen worden indien de
gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen om kruiscontaminatie te voorkomen.
Dit kan onder meer door het gebruik van afzonderlijke messen of een afzonderlijke
snijmachine, het reinigen van de messen en/of de snijmachine tussen 2 handelingen ,...
 Kippen kunnen besmet zijn met Campylobacter of Salmonella. Na het versnijden van
dergelijk vlees kunnen deze bacteriën op de handen, de messen en de snijplank
achterblijven. Indien de handen, de messen en de snijplank niet tussentijds worden
gewassen, kunnen deze andere levensmiddelen besmetten met Salmonella. Gebruik
daarom bij voorkeur een aparte snijplank en aparte messen indien gevogelte moet
worden versneden en was nadien uw handen. Zorg daarom ook dat gevogelte tijdens
de bewaring en de verkoop niet in contact komt met het ander vlees. Dat kan o.m.
gebeuren door het gevogelte verpakt te bewaren, het in een afgescheiden
compartiment van de koeltoonbank te koop te stellen en bestellingen met een
grijpvork te nemen.
Om analoge redenen wordt wild bij voorkeur in een afgescheiden compartiment van
de koeltoonbank te koop gesteld.
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Ook het contact tussen rauwe groenten en vlees kan voor kruisbesmetting zorgen. Het
tussentijds wassen van de handen en het gebruik van afzonderlijke messen en aparte
snijplanken kan kruisbesmetting voorkomen.
Verder is het belangrijk kruisbesmetting met allergenen te voorkomen. Indien een
allergeen aanwezig is in een levensmiddel (bijv. ei in vleessalade), dan moet vermeden
worden dat het allergeen ook in andere levensmiddelen terecht komt (bijv. door
gebruik te maken van verschillende lepels om salades te scheppen). Zie 2.1.1 voor een
overzicht van de verschillende allergenen en stoffen die intoleranties veroorzaken.

Bij nabesmetting kan verduurzaamd vlees terug besmet geraken door contact met de handen
of niet gereinigd materieel of door contact met rauw vlees of rauwe groenten. Verduurzaamd
vlees wordt daarom, indien nodig, verpakt of afgedekt bewaard.
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3. GOEDE HYGIËNISCHE PRAKTIJKEN (GHP)
Alle slagerijen moeten de goede hygiënische praktijken (GHP) invoeren en blijvend
toepassen. Het zijn zeer belangrijke algemene principes die bij de handel in vers vlees en bij
alle behandelingen van levensmiddelen moeten gerespecteerd worden.
Deze hebben betrekking op:
 de infrastructuur en de uitrusting,
 het hanteren van levensmiddelen, met inbegrip van het verpakken, vervoeren en
opslaan,
 de behandeling en het beheer van afval van levensmiddelen,
 de bestrijding van schadelijke dieren,
 de procedures voor reinigen en ontsmetten,
 de kwaliteit van het gebruikte water,
 de beheersing van de koudeketen en/of de warmteketen en het registreren en het
beheer van de non-conformiteiten,
 de gezondheid van het personeel voor zover die van invloed is op de veiligheid van de
voedselketen,
 de lichaamshygiëne van iedereen die met levensmiddelen in contact komt,
 de opleiding van het personeel.
GHP stellen slagers in staat om de gevaren voor de voedselveiligheid reeds grotendeels te
beperken.
Chemische, fysische en (micro-)biologische gevaren die een mogelijk risico inhouden voor de
voedselveiligheid kunnen zich voordoen op zeven niveaus (de 7 M’s):
 de mens,
 het materiaal (grondstoffen),
 de machines,
 het materieel,
 het milieu,
 de methode,
 het management.

3.1 Gevaren verbonden aan de mens
Personen die met levensmiddelen in aanraking komen, kunnen deze op verschillende
manieren verontreinigen of besmetten:
 de mens is drager van micro-organismen. Deze kunnen op de huid, de haren, onder de
nagels, in het ademhalingssysteem (neus, longen) en het spijsverteringssysteem
(mond, maag, darmen) en in etterende wonden voorkomen. Sommige van deze microorganismen veroorzaken besmettelijke ziekten en kunnen via levensmiddelen op
andere personen worden overgedragen. Daarom is persoonlijke hygiëne en een
medische controle (minstens 1 om de drie jaar) van personen die rechtstreeks met
levensmiddelen in aanraking komen noodzakelijk.
 de mens kan door bevuilde kledij of door roken levensmiddelen verontreinigen of
besmetten,
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de mens kan door een onvoldoende kennis van voedingshygiëne en een gebrekkige
product- en productiekennis verkeerde handelingen uitvoeren die kunnen leiden tot
voedselbederf en voedselintoxicaties.

Wil men een verontreiniging of besmetting van levensmiddelen via de mens voorkomen, dan
dient men dus aandacht te besteden aan:
 een persoonlijke hygiëne,
 een propere werkkledij,
 het verzorgen van oppervlakkige wonden,
 een medische controle,
 verbod op roken, eten en drinken een aangepaste opleiding inzake voedingshygiëne en
geschikte instructies.
3.1.1 Persoonlijke hygiëne
Een goede persoonlijke hygiëne veronderstelt dat men:
 regelmatig een bad of douche neemt,
 het hoofd-, baard- en snorhaar regelmatig wast,
 bijzondere aandacht besteedt aan handen en onderarmen.
Een goede handhygiëne houdt in dat:
 de nagels kortgeknipt zijn, zonder vuilranden en nagellak. Indien nodig worden de
nagels geborsteld. Kunstnagels zijn niet toegelaten, tenzij men handschoenen draagt
tijdens het uitoefenen van de activiteiten.
 er geen uurwerken en sieraden worden gedragen omdat deze een goede hand- en
armhygiëne (resten van levens- of reinigingsmiddelen onder de ringen of het uurwerk)
in de weg staan. Het dragen van een gladde trouwring kan worden toegestaan, maar in
dat geval wordt aangeraden wegwerphandschoenen te dragen.
 de handen grondig worden gewassen met stromend warm water en een geschikt
reinigingsmiddel. Dat gebeurt:
 voor het begin van het werk of na een rustpauze,
 na het gebruik van het toilet,
 na het niezen of het hoesten in de handen,
 na het behandelen van besmet materiaal (bevuilde oppervlakken, afval,
leeggoed, …),
 na het aanraken van rauwe producten en eieren,
 en telkens wanneer nodig.
 de handen op hygiënische wijze gedroogd worden zodat de verspreiding van
verontreiniging wordt voorkomen.
 de handen indien nodig ontsmet worden alvorens in contact te komen met onverpakte
levensmiddelen.
Het dragen van handschoenen mag geen vals gevoel van veiligheid geven: werken met of
zonder handschoenen moet met dezelfde zorg voor hygiëne gebeuren. Gebruik enkel
handschoenen die in contact mogen komen met levensmiddelen en vervang ze regelmatig.
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3.1.2 Propere werkkledij










Voor de werkzaamheden wordt de persoonlijke bovenkleding in de kleedruimte
omgeruild met de werkkledij. Beide soorten kledij mogen niet met elkaar in contact
komen.
De werkkledij moet schoon zijn en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. De
gebruikte stof is bij voorkeur licht van kleur zodat bevuiling snel opvalt.
Er wordt aanbevolen een haarnetje of hoofddeksel te dragen dat de volledige haardos
omsluit wanneer er gewerkt wordt met onverpakte levensmiddelen. Op deze manier
kan men beletten dat er haren of haarschilfers in de levensmiddelen terecht komen en
wordt het onbewust aanraken van de haren vermeden.
De veiligheidsschoenen of laarzen (indien nodig) zijn uitsluitend bedoeld voor het
werken in de vleeswinkel en de werkplaats.
Bij het reinigen en het desinfecteren van recipiënten voor dierlijke bijproducten en
afval wordt adequate kledij gebruikt.
De werkkledij wordt dagelijks en telkens wanneer nodig vervangen. Aangezien de
werkkledij vaak gewassen wordt, moet ze bestaan uit een stof die veelvuldig wassen
kan doorstaan.
Veiligheidskledij moet na gebruik oordeelkundig gereinigd en gedesinfecteerd
worden.
Bij het dragen van karkassen of deelstukken moet, indien nodig, een vleeskap of
andere bescherming worden gedragen. Deze omsluit indien mogelijk de volledige
haardos.

3.1.3 Het verzorgen van oppervlakkige wonden
Ontstoken of etterende wonden kunnen miljarden toxinevormende Staphylococcen bevatten.
Daarom moeten wonden aan handen en onderarmen worden ontsmet en afgedekt met een
waterdichte pleister die regelmatig wordt ververst. Men gebruikt bij voorkeur een felgekleurd
verband dat opvalt indien het in het voedsel terecht zou komen. Wanneer het gaat om wonden
aan de handen is het aangeraden handschoenen te dragen over het verband. Het aanraken van
wonden tijdens het werk moet vermeden worden.
3.1.4 Medische controle
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 zijn verantwoordelijke in het levensmiddelenbedrijf.
Iedereen die werkzaam is in de voedingssector en hierbij in rechtstreeks contact komt met
levensmiddelen dient in het bezit te zijn van een medisch attest waarin vermeld wordt dat
hij/zij geschikt is om in de voedingsector te werken. Ook voor jobstudenten, stagairs,
interims… geldt deze regel.

G-003 versie 2 dd 02/12/2015

GHP 4/53

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij

Dat attest kan bekomen worden bij een controleonderzoek door een geneesheer. Het is geldig
voor maximum 3 jaar vanaf de datum van het medisch onderzoek en moet hernieuwd worden
voor de vervaldag.
Indien personen echter omwille van het feit dat zij lijden aan of drager zijn van een via
levensmiddelen overdraagbare aandoening hun activiteiten hebben moeten stopzetten, kunnen
zij deze maar hervatten na het bekomen van een nieuw attest.
3.1.5 Verbod op roken, eten en drinken in de slagerij
In de vleeswinkel en de daarbij behorende werkplaatsen wordt niet gerookt om hygiënische
redenen. Bij het roken loopt men het risico dat schadelijke bacteriën uit de mond via de
handen in de voeding terecht komen of dat as de voeding bezoedelt.
In de winkel en de daarbij behorende werkplaatsen dient op een goed zichtbare plaats een
rookverbodsteken te worden aangebracht.
In ruimten waar levensmiddelen bereid, behandeld, opgeslagen of te koop gesteld worden, is
het voor het personeel bovendien niet toegestaan om:
 te eten, met inbegrip van snoep en kauwgom. Dit is enkel toegelaten in daarvoor
voorziene ruimten en niet in ruimten waar levensmiddelen bereid, behandeld of
opgeslagen worden. Een afzonderlijke eetruimte is vereist, om besmetting van de
levensmiddelen te vermijden.
 te drinken, met uitzondering van water. Het drinken van water dient op zo'n manier te
gebeuren dat contaminatie niet mogelijk is. Een drinkpunt zonder drinkbekers (vb. een
waterfonteintje met voetpedaal) kan hier een oplossing zijn.
In kleine inrichtingen die geen afzonderlijke eetruimte kunnen voorzien, mag het personeel
wel eten en drinken in deze lokalen, maar enkel buiten de werkzaamheden en indien achteraf
wordt gereinigd. Roken blijft strikt verboden.
3.1.6 Een aangepaste opleiding inzake voedingshygiëne en geschikte instructies
(Zie 3.7.2)

3.2 Gevaren verbonden aan het materiaal (grondstoffen)
Onder materiaal verstaan we de gebruikte grondstoffen zoals vlees, toegelaten bijkomstige
ingrediënten, additieven, water, ijs en andere levensmiddelen.
Deze grondstoffen kunnen de meest uiteenlopende chemische, (micro-)biologische en
fysische gevaren met zich meebrengen die de voedselveiligheid in het gedrang kunnen
brengen.
Belangrijk is dat:
 de grondstoffen bij aankoop worden gecontroleerd op versheid, hygiëne en
temperatuur,
 ze hygiënisch worden behandeld (geen (kruis)besmetting) en aangepast worden
bewaard (koeling, aangepaste luchtvochtigheid),
 de houdbaarheidstermijnen worden gerespecteerd,
 er gewerkt wordt volgens het FiFo (First in, First out) en FeFo (First expired, First
out)-principe.
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Er wordt aangeraden specificaties te bewaren van ontvangen producten.
Onder specificaties wordt onder meer verstaan: identificatie leverancier, productbeschrijving,
productsamenstelling, bewaarvoorschriften (temperatuur, houdbaarheid), productkenmerken
(organoleptische,
fysico-chemische, fysische en microbiologische parameters),
gebruiksvoorschriften, verpakkingskenmerken,…
De meeste van die gegevens staan vermeld op de etiketten van voorverpakte producten en/of
op de leveringsbons en/of de technische fiches. Deze specificaties geven weer welke eisen u
aan een product stelt. Deze zijn nuttig om een keuze te maken tussen leveranciers, om
allergeneninformatie te bewaren, om u op te baseren bij de ingangscontrole van grondstoffen,
om de gevaren tijdens de verdere verwerking in te schatten…
3.2.1 Vlees
3.2.1.1 Algemeen
Het vlees moet aan volgende eisen voldoen:
1° gekeurd zijn
In het algemeen moet vlees dat in een slagerij wordt bewerkt, verwerkt en verkocht, gekeurd
zijn en hierbij geschikt verklaard voor menselijke consumptie, d.w.z. voorzien van de nodige
identificatiemerken en gezondheidsmerken. Vlees afkomstig van een particuliere slachting
mag niet worden binnengebracht in de slagerij.
Ook wild dat verkocht wordt, moet gekeurd zijn. Ofwel wordt gekeurd wild aangekocht bij
een erkende inrichting, ofwel wordt het vrij wild gekeurd in een wildbewerkingsinrichting die
grenst aan een detailhandelszaak. In het laatste geval mag het vrij wild slechts worden
verkocht in de detailhandelszaak die grenst aan deze wildbewerkingsinrichting en dit
rechtstreeks aan de consument.
Er bestaat één geval waarin vlees van pluimvee en lagomorfen niet gekeurd moet zijn: Indien
u als verantwoordelijke van de slagerij eveneens pluimvee en lagomorfen kweekt, kan u deze
dieren zelf slachten, het vlees verwerken en verkopen in uw slagerij. Hiervoor dient u over
een extra toelating van het FAVV te beschikken en moet u zich houden aan de maximale
hoeveelheden opgelegd in het KB van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering,
door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van
dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel. In dat KB
worden bovendien enkele hygiëneregels opgelegd.
2° traceerbaar zijn
(zie 5.2)
3° zo vers mogelijk zijn
 Vlees moet een goede kleur, geur en smaak hebben.
 Kleverig of plakkend vlees wijst op een onvoldoende versheidgraad.
 De versheid van vlees kan bepaald worden aan de hand van de slachtdatum, de
verwerkingsdatum, de verpakkingsdatum en de houdbaarheidsdatum. Hoelang vers
vlees kan bewaard worden, is voornamelijk afhankelijk van zijn kiemgetal, zijn
bewaartemperatuur en de atmosfeer waaraan het vlees wordt blootgesteld. Hygiënisch
behandeld en goed gekoeld vlees is langer houdbaar. Rundvlees is langer houdbaar
dan varkensvlees.
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Vacuümverpakt vlees kan men doorgaans langer bewaren dan vers vlees. Informeer u bij
uw leverancier. Eénmaal de verpakking geopend, dient het vlees zo snel mogelijk
verwerkt te worden. Te lang bewaard vacuümverpakt vlees vertoont een zurige smaak en
een verminderde kleurhoudbaarheid.
Het vlees dat het eerst zal vervallen, moet het eerst verkocht worden: het principe van
first-expired, first-out (FeFo-principe).
Kippen en ander gevogelte moeten zo vers mogelijk verkocht of verwerkt worden.
Bij diepgevroren vlees gaat het chemisch bederf langzaam door. Als vuistregel neemt
men aan dat diepgevroren varkensvlees, schaapsvlees en gevogelte zes maand in
diepgevroren toestand kunnen bewaard worden; diepgevroren rundvlees kan twaalf
maanden worden bewaard (zie ook 3.6.1.2). Bij het diepvriezen is het belangrijk de
temperatuur steeds zo snel mogelijk te doen dalen.
Bij de bereiding van gehakt vlees kan de slager uitgaan van vlees in zijn verschillende
handelsvormen, hetzij:
 vers vlees aan been;
 voorversneden vers vlees;
 verse snijlingen;
 vacuümverpakt vlees;
 diepgevroren vlees.
Vlees van de kop, de hartspieren, van het niet uit spier bestaande deel van de linea alba
alsook vlees uit de omgeving van het voorkniegewricht en spronggewricht, vleesresten
die van de beenderen zijn geschraapt en separatorvlees mogen niet worden gebruikt voor
de productie van gehakt vlees.
 Gebruik zo vers mogelijk vlees.

Minder vers vlees kan men - indien hier nog een veilig product kan van gemaakt worden verwerken tot verhitte vleesproducten; indien niet is destructie de enige oplossing. Om te
voorkomen dat aangekocht vlees te oud wordt, dient men de aankoop af te stellen op de
verkoop en het FeFo-principe toe te passen.
4° hygiënisch behandeld zijn
 Levensmiddelen dienen vrij te zijn van visuele verontreinigingen.
 Bij voorverpakt vlees mag de verpakking niet geschonden zijn; bij vacuümverpakt
vlees moet het vacuüm gehandhaafd zijn.
 Onverpakte levensmiddelen (behalve verse groenten en vers fruit) moeten zo worden
uitgestald dat ze niet kunnen worden aangeraakt door de consument, tenzij het gaat om
zelfbediening: Bij zelfbediening moeten passende maatregelen getroffen worden om
elke mogelijke verontreiniging of elk mogelijk bederf door het publiek te voorkomen.
 Bij elke bewerking en bij de verkoop moet men vermijden dat er chemische,
(micro)biologische en fysische gevaren ontstaan. Belangrijk hierbij is het voorkomen
van een besmetting door een gebrek aan persoonlijke en bedrijfshygiëne.
 Bij een gebrekkige hygiëne dient de persoonlijke en de bedrijfshygiëne (waaronder
reiniging en ontsmetting) te worden opgedreven. Een verontreinigd deel van het vlees
moet weggesneden worden. Schoonwrijven of afwassen van verontreinigde
oppervlakken is verboden. Een uitwendig verontreinigde verpakking wordt vervangen.
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5° gekoeld bewaard
Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe langer vers vlees, vers slachtafval, vleesproducten,
gehakt vlees en vleesbereidingen kunnen bewaard worden. Daarom is het goed - indien
technisch mogelijk - een lagere bewaartemperatuur aan te houden dan de bewaartemperatuur
die
de
wetgever
oplegt.
Om
kwaliteitsverlies
te
voorkomen,
dienen
temperatuurschommelingen (zeker bij diepvriesvlees) vermeden te worden.
Voor de wettelijk vereiste bewaartemperaturen van vlees zie 3.6.1, tabel 1.
3.2.1.2 BSE, GRM en materiaal van categorie 1
Wat?
Eind de jaren ’90 werd de rundveestapel geteisterd door een ziekte die aanleiding gaf tot
bewegings- en gedragstoornissen bij het rundvee. Daarom werd deze ziekte de dolle
koeienziekte genoemd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door prionen, dat zijn abnormale
eiwitten die zich in de hersenen opstapelen zodat deze een sponsachtig uitzicht krijgen.
Vandaar dat deze ziekte in wetenschappelijke middens BSE of Boviene Spongiforme
Encefalopathie wordt genoemd. BSE ontwikkelt zich vanaf de leeftijd van 4-5 jaar. Deze
ziekte wordt verspreid via geïnfecteerd diervoeder. Het BSE-agens kan ook worden
overgedragen op de mens door het eten van vlees dat gecontamineerd is door het BSE-agens
en veroorzaakt een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob.
BSE is een variant van OSE of TSE (Overdraagbare Spongiforme Encefalopathie /
Transmissible Spongiform encephalopathy).
Dat was dan ook de reden waarom de wetgever uit voorzorg beschermende maatregelen heeft
genomen en de verspreiding van BSE wil voorkomen via een programma voor vernietiging
van besmette dieren en een gecontroleerde verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal
(GRM). Dit zijn weefsels die een risico inhouden voor de verspreiding van BSE.
Ook weefsels van andere dieren dan runderen kunnen GRM zijn. De definitie van GRM en de
regels voor de verwijdering ervan zijn op Europees niveau vastgelegd in verordening (EG) nr.
999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing
van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.
Welke weefsels zijn GRM?
Wanneer de oorsprong 1 van de dieren een land of gebied is met een gecontroleerd of
onbepaald BSE-risico2, dan worden volgende weefsels als GRM aangemerkt:
i)

de schedel, exclusief de onderkaak, maar inclusief de hersenen en de ogen, en het
ruggenmerg van runderen ouder dan twaalf maanden, de wervelkolom, exclusief
de staartwervels, de doornuitsteeksels en dwarsuitsteeksels van de hals-, borst- en
lendenwervels, de crista sacralis mediana en de alae sacrales, maar inclusief de
achterwortelganglia van runderen ouder dan 30 maanden, alsmede de amandelen,

1

De oorsprong van een dier wordt bepaald op basis van het land van geboorte (ISO-code van het land,
aangegeven op het oormerk) en het laatste land van herkomst in geval van intracommunautaire handel
(certificaat voor intracommunautair handelsverkeer)
2
lijst met statussen is beschikbaar op de website van de Werelddiergezondheidsorganisatie of Wereldorganisatie
voor diergezondheid (OIE) en als bijlage bij de omzendbrief betreffende de verwijdering van gespecificeerd
risicomateriaal (G.R.M.) in slachthuizen, uitsnijderijen, inrichtingen voor vervaardiging van gehakt,
vleesbereidingen en vleesproducten en in vleeswinkels op de website van het FAVV : www.favv.be >
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees
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de laatste vier meter van de dunne darm, de blindedarm en het mesenterium van
runderen ongeacht de leeftijd
ii)

de schedel, inclusief de hersenen en de ogen, de amandelen en het ruggenmerg van
schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of waarbij een van de blijvende
snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt en het ileum van schapen en
geiten ongeacht de leeftijd.

Wanneer de oorsprong2 van de dieren een lidstaat is met een verwaarloosbaar BSE-risico3,
dan worden volgende weefsels als GRM aangemerkt:
i)

de schedel, exclusief de onderkaak, maar inclusief de hersenen en de ogen, en het
ruggenmerg van runderen ouder dan twaalf maanden,

ii)

de schedel, inclusief de hersenen en de ogen, de amandelen en het ruggenmerg van
schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of waarbij een van de blijvende
snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt en het ileum van schapen en
geiten ongeacht de leeftijd.

Vlees van runderen, schapen en geiten waaruit het gespecificeerd risicomateriaal niet
vooraf werd verwijderd, mag niet in slagerijen worden binnengebracht.
Er bestaat echter één uitzondering:
Het vlees van runderen van meer dan 30 maanden, waaraan nog delen van de wervelkolom
vastzitten, wordt beschouwd als GRM als de oorsprong van de dieren een land of gebied is
met een gecontroleerd of onbepaald BSE-risico is (zie hoger). Dit vlees mag daarom in
principe niet binnengebracht worden in de slagerij, tenzij de slagerij in het bezit is van een
toelating waarin de activiteit Beenhouwerij (GRM) (= verwijderen van de wervelkolom (in
een vleeswinkel) in het kader van de maatregelen tegen TSE) vermeld staat. Dat vlees mag
alleen worden verkocht of met het oog op verkoop worden uitgestald indien de
wervelkolom vooraf werd verwijderd.
Bij het verwijderen van de wervelkolom die als GRM wordt beschouwd, dient de slager:
1° in het ingaand register het vers rundvlees waaraan nog delen van de wervelkolom
vastzitten te registreren met vermelding van het aantal runderkarkassen of delen daarvan,
waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd en het aantal runderkarkassen of delen
ervan, waarbij dit niet hoeft te gebeuren;
2° een hygiënische werkwijze te garanderen om contaminatie met GRM van vlees,
werktuigen, uitrusting, lokalen en personen zo veel mogelijk te beperken. Daartoe dient hij
zich te baseren op de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, waarvan een exemplaar
in de slagerij aanwezig moet zijn:
 probeer zo weinig mogelijk contact te hebben met de huid. Draag daarom
waterbestendige kleding, laarzen, gemetalliseerde handschoenen, een hoofddeksel,
 was regelmatig de handen,
 ontsmet de lokalen en de werkoppervlakken,
 bescherm en verzorg wonden,
 ontsmet materiaal, klerenuitrusting en laarzen,
 registreer eventuele werkongevallen,
 informeer het personeel,
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ontsmet de snij-instrumenten vóór de gebruikelijke schoonmaak evenals de lokalen
met een bleekwateroplossing (520 ml javel van 12 % + 480 ml water).
Op de website van het FAVV kan een link naar de aanbevelingen teruggevonden worden
onder de afdeling “Vleeswinkels” op de webpagina die als volgt kan worden bereikt:
www.favv.be > Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees.
Raadpleeg ook de omzendbrief betreffende de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal
(GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen en vleeswinkels.
Materiaal van categorie 1
Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot
intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002 beschrijft hoe dierlijke bijproducten worden
onderverdeeld in verschillende categorieën. Categorie 1 omvat de meest risicovolle dierlijke
bijproducten, zoals bijvoorbeeld GRM.
In de vleeswinkels waar GRM wordt verwijderd, moeten alle in het verkooppunt
voortgebrachte dierlijke bijproducten, zoals beenderen, vet en afval van het opmaken samen
met het GRM steeds worden verzameld en opgeslagen in dezelfde recipiënten bestemd voor
materiaal van categorie 1. Alle aldus verzamelde dierlijke bijproducten moeten als categorie
1-materiaal worden behandeld en gedenatureerd.
Opgelet: in vleeswinkels met de toelating “Verwijderen van de wervelkolom in het kader van
maatregelen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën” moeten alle dierlijke
bijproducten te allen tijde beschouwd te worden als materiaal van categorie 1, zelfs indien
bijvoorbeeld gedurende een bepaalde tijd geen verwijdering van GRM heeft plaatsgevonden.
3.2.2 Toegelaten bijkomstige ingrediënten
Onder toegelaten bijkomstige ingrediënten verstaat men levensmiddelen die bij de productie
van gehakt vlees, vleesbereidingen, vleesproducten, kant-en-klaarmaaltijden en andere
bereidingen mogen gebruikt worden. Dat gebruik is geregeld door de FOD Economie.
Bijkomstige ingrediënten kunnen microbiologisch (let vooral op eiwitrijke producten!),
chemisch en fysisch besmet worden. Daarom moeten ze aan de volgende voorwaarden
voldoen:
1° zo vers mogelijk zijn
 Controleer bij de aankoop de datum van minimale houdbaarheid of uiterste
consumptiedatum van voorverpakte bijkomstige ingrediënten en respecteer de
bewaartemperatuur en houdbaarheid. Niet-voorverpakte producten zoals groenten en
fruit moeten zo vers mogelijk worden aangekocht en verwerkt.
 Bijkomstige ingrediënten moeten in een ongeschonden, goed afgesloten verpakking
worden afgeleverd. Indien de verpakking geschonden is, dienen deze te worden
geweigerd.
 De ingangscontrole moet geregistreerd worden bij de vaststelling van een nonconformiteit (controlelijst ontvangst goederen: zie deel 8 Documentatie, bijlage 10).
 Stem de aankoop van bijkomstige ingrediënten af op het verbruik ervan (bijv. kruiden
worden best binnen de minimale houdbaarheidsdatum verwerkt).
 Om milieuredenen gaat men meer en meer over naar grotere verpakkingen. Vul een
deel van de bijkomstige ingrediënten af in een recipiënt met deksel voor dagelijks
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gebruik en bewaar de rest onder optimale omstandigheden. Na verbruik wordt de
recipiënt gewassen en opnieuw gevuld. Indien men een hoeveelheid uit een grote
verpakking bewaart in kleinere recipiënten, dan moet ook het lotnummer van de
oorspronkelijke verpakking bewaard worden. Het moet ook duidelijk blijven welk
product de kleine recipiënten bevatten en de traceerbaarheid moet verzekerd zijn.
2° hygiënisch behandeld
 Bijkomstige ingrediënten worden steeds in gesloten verpakkingen bewaard.
 Gebruik steeds propere en droge scheplepels. Handen zijn geen scheplepels!
 Bijzondere aandacht dient te gaan naar het gebruik van verse kippeneieren. Deze
kunnen inwendig en uitwendig met Salmonella besmet zijn. Neem geen gebarsten of
gebroken eieren in ontvangst. Eieren moeten schoon, droog en vrij zijn van vreemde
geuren. Bewaar ze bij een constante temperatuur (bij voorkeur in een koele ruimte) en
in het donker. Neem bij het verwerken van rauwe eieren de volgende regels in acht:
 Zorg ervoor dat de omgeving en de handen proper en ontsmet zijn. Gebruik
proper gewassen en gedesinfecteerde kommen.
 Indien mogelijk dient het breken van rauwe eieren gescheiden te gebeuren in tijd
of ruimte, van de overige productie.
 Sla de eieren met een scherp voorwerp en in één keer open (zorg er hierbij zeker
voor dat de buitenkant van de schaal niet in aanraking komt met de ei-inhoud).
 Verse eieren worden gebroken in een apart recipiënt om eventuele geur- en
kleurafwijkingen te kunnen vaststellen.
 Bij het scheiden van eieren maakt u best gebruik van een propere ei-scheider
waardoor dooier en wit apart opgevangen kunnen worden.
 Gebroken eieren (het eivlies is beschadigd) steeds onmiddellijk verwerken.
Gebarsten eieren (eivlies is nog intact) bij niet direct gebruik dadelijk in de
koeling plaatsen (< 4°C), afgedekt en binnen de 48u verwerken in de recepturen.
 Verwijder de schalen onmiddellijk na het breken van de eieren.
 Na het breken van de eieren en het verwijderen van de eischalen worden de
handen steeds gewassen en ontsmet.
 Reinig en ontsmet de werktafel na de manipulatie van rauwe eieren, alvorens
volgende taken uit te voeren.
 Hoewel het gebruik van verse kippeneieren is toegelaten, is het gebruik van
gepasteuriseerde kippeneiproducten onder vloeibare, bevroren of diepgevroren vorm
aan te bevelen. In dit geval dient men te letten op het hygiënisch manipuleren van de
verpakking en de inhoud en moet men de voorgeschreven bewaartijd en
bewaartemperatuur respecteren.
3° aangepast bewaard
 Respecteer steeds de door de producent aangegeven bewaaromstandigheden.
 Voedingszetmeel, meel van graangewassen, brood, beschuit en paneermeel, suikers,
kruiden en specerijen worden (in recipiënten met deksel en voorzien van de nodige
gegevens) droog bewaard daar een vochtopname de microbiële groei stimuleert.
 Vetten zoals boter, margarine, voedingsvetten, eetbare oliën alsook mayonaise worden
bij maximum + 7°C bewaard. Zelfgemaakte mayonaise bewaart men best bij maximum
+ 4°C daar hier geen bewaarmiddelen worden gebruikt.
 Oliën worden fris en beschut tegen het licht (oxidatie!) bewaard.
 Eiwitten (voedingscaseïne en -caseïnaten, voedingsgelatine, eiwitten van plantaardige
oorsprong, bloedplasma en plasmapoeder) en eiwitrijke producten (room, melk)
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worden steeds gekoeld (maximum + 7°C) bewaard. Na opening van de verpakking
worden de producten in de koelcel geplaatst.
Eieren dienen beschermd te worden tegen schokken en rechtstreeks zonlicht. Vermijd
grote temperatuurschommelingen bij de bewaring en zorg dat er geen vocht op de
eieren condenseert. Op de verpakking ervan moet de stempel van de producent
voorkomen en de datum van minimale houdbaarheid zijn aangegeven.
Vloeibare kippeneiproducten, room, rauwe, gereinigde en versneden groenten behoren
tot de groep van de te koelen levensmiddelen en moeten bij temperaturen van maximum
+ 7°C worden aangeleverd. De volledige lijst van te koelen levensmiddelen is
opgenomen in bijlage IV van het KB van 13 juli 2014. Een deel ervan is opgenomen in
deze gids (zie 3.6.1.1). Diepgevroren (kippenei-)producten worden bij maximum - 18°C
opgeslagen.
Mosterd kan in een ongeopende verpakking bij kamertemperatuur worden bewaard.
Eenmaal de verpakking geopend, dient de mosterd gekoeld te worden opgeslagen.
Verse groenten en fruit worden fris bewaard en zo vlug mogelijk verwerkt.

3.2.3 Andere levensmiddelen
Indien andere levensmiddelen dan vers vlees, gehakt, vleesbereidingen, vleesproducten en
andere behandelde producten van dierlijke oorsprong of andere goederen dan levensmiddelen
in de slagerij worden verkocht, dient u extra aandacht te besteden aan het voorkomen van
kruiscontaminatie. U kan het risico op contaminatie verkleinen door bijvoorbeeld de verkoop
en uitstalling van bovenvermelde producten van dierlijke oorsprong in afgescheiden ruimten
te laten plaatsvinden en een hygiënische werkwijze te hanteren bij de bewaring, behandeling
en het te koop stellen
Indien andere levensmiddelen (groenten, fruit, eieren,…) in dezelfde koelruimte worden
opgeslagen als het vlees, wordt aangeraden het vlees te voorzien van een onmiddellijke
verpakking en alle nodige maatregelen te nemen om kruiscontaminatie te vermijden zoals een
fysieke scheiding zodat geen contact mogelijk is (bijv. voldoende afstand, aparte rekken,…)
en de andere levensmiddelen te voorzien van een stevige volledig sluitende verpakking (bijv.
recipiënt met deksel).
3.2.4 Additieven
Additieven zijn bestanddelen die niet als levensmiddelen op zich worden gebruikt, noch een
karakteristiek ingrediënt van een of ander levensmiddel uitmaken, alhoewel ze desondanks
een zekere voedingswaarde kunnen hebben en met opzet aan de voeding worden toegevoegd.
Het gebruik van additieven in gehakt vlees, vleesproducten en vleesbereidingen is geregeld
door de verordening (EG) nr. 1333/2008 van 16 december 2008 inzake
levensmiddelenadditieven.
In deze verordening wordt het principe van de strikt positieve lijst toegepast: enkel
welbepaalde additieven mogen aan welbepaalde levensmiddelen in welbepaalde concentraties
worden toegevoegd. In vleesbereidingen zijn er minder additieven toegelaten dan in
vleesproducten omdat vleesbereidingen basisproducten zijn die nog verder door de consument
worden bewerkt.
Wanneer de toegelaten additieven in de juiste concentraties worden gebruikt, zijn er geen
gevaren aan verbonden voor de consument. Wel dient men er voor te zorgen dat de additieven
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volgens de voorschriften van de producent worden bewaard en dat er hygiënisch wordt mee
omgesprongen. Zo moeten additieven in gesloten verpakkingen worden bewaard en mogen
weegschalen en scheplepels geen verontreiniging (microbiële besmetting) veroorzaken. Per
additief dient een aparte, propere scheplepel te worden gebruikt. Ook hier dient de
houdbaarheidsdatum te worden gerespecteerd.
Het gebruik van additieven is niet enkel gereguleerd op vlak van voedselveiligheid, maar ook
om misleiding van de consument te voorkomen. De FOD Economie stelt in dit verband
productspecifieke wetgeving op die eveneens nageleefd moet worden.
Vergeet niet dat additieven vermeld moeten worden op het etiket van voorverpakte
levensmiddelen (zie 5.2.6).
3.2.5 Darmen
Bij de bereiding van verse worst en bepaalde vleesproducten worden darmen gebruikt.
Natuurdarmen afkomstig van runderen, kalveren, varkens en schapen worden in zout of pekel
gedompeld en gekoeld bewaard. Let erop dat bepaalde darmen tot GRM behoren en dus niet
zijn toegelaten in de slagerij (zie 3.2.1.2). Darmen uit collageen, uit cellulose of kunstdarmen
(plastic materiaal) moeten geschikt zijn voor humane consumptie. De gebruiks- en
bewaarvoorschriften van de fabrikant moeten steeds gevolgd worden.

3.3 Gevaren verbonden aan machines
Machines moeten niet alleen veilig zijn voor de gebruiker maar ook voedselveilig zijn.
Machines kunnen immers door een gebrek aan onderhoud of door een onaangepaste
constructie fysische (bijv. metaalschilfers), chemische (bijv. smeermiddelen, residuen van
reinigings- en ontsmettingsmiddelen) en (micro-)biologische (bijv. resten bedorven
levensmiddelen) gevaren met zich meebrengen.
Daarom moeten de volgende voorwaarden aan het gebruik van machines gesteld worden:
1° veilig zijn
Machines, na 1 januari 1995 op de markt gebracht, moeten een CE-keurmerk dragen. Dat
betekent dat de machine niet alleen toelaat om veilig te werken maar ook geschikt is om met
levensmiddelen in aanraking te komen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren is. Bij
aankoop moet een gebruiksaanwijzing voor het onderhoud en het reinigen en het
desinfecteren van de machine voorhanden zijn (KB van 12 augustus 2008 betreffende het op
de markt brengen van machines).
Ofschoon machines met een CE-keurmerk geacht worden veilig te zijn, is een controle bij de
indienststelling aangewezen. Aansluitingen en omgevingsfactoren kunnen immers voor
onveilige situaties zorgen.
Tweedehands en in gebruik zijnde machines (vóór 1 januari 1995 op de markt gebracht en in
bedrijf gesteld, behalve deze van buiten de EG ingevoerd) moeten voldoen aan het KB van 12
augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen.
2° onderhouden worden
Niet of slecht onderhouden machines verlagen de bedrijfszekerheid en kunnen gevaren met
zich meebrengen voor de bediener van de machine en het product.
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Een gehaktmolen waarvan de dichting versleten is, kan bijvoorbeeld door verlies van
smeerolie voor smaakafwijkingen bij het vlees zorgen. Om veiligheidsredenen mag er geen
minerale olie gebruikt worden en dient de smeerolie van voedingskwaliteit te zijn.
Machines die de juiste temperatuur niet aanhouden of waar de temperatuuraanduiding
verkeerd is, zijn uit den boze en moeten hersteld worden. Speciale aandacht verdienen
friteuses. Hierbij mag de temperatuur van het frituurvet 180 °C niet overschrijden.
Per machine moet daarom een instructiekaart voorhanden zijn.
3° gereinigd en gedesinfecteerd worden
(Zie 3.6.2.3)
4° goed opgesteld zijn
Machines dienen veilig (voldoende werkruimte), ergonomisch (gemakkelijk te bedienen) en
hygiënisch te worden opgesteld. Dat betekent dat er ook achter en onder de machine moet
kunnen worden schoongemaakt.

3.4 Gevaren verbonden aan het materieel
Het materieel moet zo gemaakt zijn dat het goed kan onderhouden worden en geen gevaar kan
opleveren voor de gezondheid en de veiligheid van de consument én degene die er mee werkt.
De materialen waaruit het materieel is gemaakt, mogen geen vreemde stoffen, geur of smaak
afgeven en geen vocht opnemen. Verder moet het materieel niet-toxisch, ondoordringbaar en
corrosiebestendig zijn en goed gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden (m.a.w. glad en
afwasbaar).
Hout wordt afgeraden. Toch kunnen harde houtsoorten in een goede toestand eventueel
voldoen aan bovenstaande voorschriften. Hout dat bedekt is met speciaal vernis dat de
vereisten respecteert is eveneens geschikt.
1° Messen, haken, schotels, vormen,…
Deze moeten regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden.
De heften van messen zijn uit kunststof gemaakt. Houten heften zijn toegestaan indien deze
gemakkelijk te onderhouden zijn, makkelijk afwasbaar, waterafstotend, glad en niet-giftig.
Met goedgeslepen messen moet men minder inspanning doen en minder dikwijls snijden
zodat er ook minder krassen in de snijplank komen.
Haken moeten gemaakt zijn uit roestvrij staal.
2° Snijplanken
Snijplanken zijn bij voorkeur gemaakt uit kunststof. Gekraste snijplanken zijn minder goed
reinigbaar. Daarom dienen ze regelmatig afgevlakt te worden. Door het regelmatig afvlakken
voorkomt men ook dat er kunststofsplinters in het vlees terechtkomen.
Om kruisbesmetting tegen te gaan, is het gebruik van snijplanken met verschillende kleuren
aan te bevelen: bijv. roodgekleurde voor vlees, geelgekleurde voor gevogelte, blauwgekleurde
voor diepvriesvlees, groengekleurde voor groenten, witte voor brood en grijsgekleurde voor
vis.
3° Hakblokken
Hakblokken mogen van een harde houtsoort (bijv. beuk) gemaakt zijn, maar de voorkeur gaat
uit naar kunststoffen hakblokken. Ze dienen, indien nodig, afgevlakt te worden. Houten
hakblokken verdienen een bijzondere aandacht (zie deel 8 Documentatie, bijlage 4: Advies
voor het schoonmaken van het hakblok en de snijplank).
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4° Werktafels
Werktafels moeten worden gemaakt van afwasbaar, naadloos materiaal zonder spleten of
onnodige oneffenheden. De plaatsing van deze werktafels moet zo zijn dat zij gemakkelijk en
efficiënt gereinigd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor diepvriesmeubelen, koeltoonbanken
en andere installaties.
5° Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, inclusief
verpakking
Alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te
komen, moeten hiervoor geschikt zijn volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
Bij een normaal of te verwachten gebruik mogen de materialen en voorwerpen geen
bestanddelen afgeven aan de levensmiddelen die
a) voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren;
b) tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen
leiden; of
c) tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmidden kunnen
leiden.
Het gaat zowel om verpakkingsmateriaal (inpakpapier, potjes…) als om gebruiksvoorwerpen
die in contact komen met levensmiddelen (lepels, spatels, werkbanken, messen van
snijmachines, schotels, kookpotten, handschoenen…).
Daarnaast is er nog specifiekere wetgeving ter aanvulling van bovenvermelde verordening,
zoals bijvoorbeeld verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
Er moet telkens op gelet worden dat dit materiaal en deze voorwerpen inderdaad geschikt zijn

voor contact met levensmiddelen. Dit is te herkennen aan het logo
of aan de woorden
“voor levensmiddelen” en verder moeten de gebruiksinstructies nauwkeurig opgevolgd
worden (bijv. temperatuursomstandigheden, indien niet geschikt voor zure levensmiddelen
niet gebruiken in contact met bijvoorbeeld citroen of tomaten…). In geval van twijfel moet er
contact worden opgenomen met de leverancier.
Volgens de verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne,
moet de verpakking van levensmiddelen aan de volgende voorwaarden voldoen:
 het materiaal waaruit de onmiddellijke verpakking en de verpakking bestaan, mag
geen bron van verontreiniging zijn,
 de onmiddellijke verpakkingen moeten op een zodanige wijze worden opgeslagen dat
zij niet kunnen worden verontreinigd,
 de verrichtingen van onmiddellijke verpakking en verpakking moeten zo geschieden
dat verontreiniging van producten wordt voorkomen,
 onmiddellijke verpakkingen en verpakkingen (recipiënten) die opnieuw worden
gebruikt voor levensmiddelen, moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd en
indien nodig gemakkelijk kunnen worden ontsmet.
6° Ander materieel
Het gebruik van een brander om restjes te verwijderen bij het plukken van pluimvee is niet
toegestaan in de slagerij. Pluimvee moet in het slachthuis worden geplukt omdat het plukken
deel uitmaakt van het slachtproces.
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3.5 Gevaren verbonden aan het milieu
Het begrip milieu wordt hier zeer ruim geïnterpreteerd. Enerzijds heeft men de inrichting en
de afwerking van de slagerij (of voertuig voor de ambulante handel) en anderzijds zijn er de
omgevingsfactoren, zoals de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de lucht, het licht, de
geuren en de geluiden.
Een slechte inrichting verhoogt het gevaar op kruisbesmetting. Een slechte afwerking van de
ruimten kan fysische verontreiniging met zich meebrengen en bemoeilijkt het reinigen en het
ontsmetten.
Te hoge temperaturen stimuleren de microbiële groei en versnellen de chemische afbraak
(bijv. ranzig worden van de vetten). Lucht kan stof en micro-organismen verplaatsen en de
levensmiddelen fysisch verontreinigen en microbiologisch besmetten. Te vochtige lucht kan
aanleiding geven tot condensvorming op de levensmiddelen waardoor de wateractiviteit stijgt
en de microbiële groei wordt bevorderd. Om in alle veiligheid en hygiënisch te kunnen
werken, moeten de ruimten voldoende verlicht zijn. Geuren zijn niet alleen voor de buren
hinderlijk, maar trekken ook ongedierte aan.
3.5.1 De inrichting van de slagerij, de afwerking van de ruimten en de
voorzieningen
De inrichting en de voorzieningen van slagerijen moeten er voor zorgen dat op een
hygiënische manier gewerkt kan worden en de geproduceerde levensmiddelen veilig zijn voor
consumptie.
3.5.1.1 De inrichting van slagerijen
De inrichting van de slagerij (ontwerp, constructie, verlichting, verluchting, plaatsing van de
apparatuur) en de afwerking van lokalen en ruimten moeten zo zijn dat
 er hygiënisch, veilig en ergonomisch kan gewerkt worden. De oppervlakte van de
winkel en de bijhorende werkplaats en het aantal en de grootte van de uitrustingen,
voorzieningen, uitstalkasten of toonbanken moeten in verhouding staan met de
omvang van de activiteit om alle bewerkingen op een bevredigende wijze te kunnen
uitvoeren;
 onderhoud mogelijk is, ophoping van vuil wordt voorkomen en dat de reiniging en de
ontsmetting gemakkelijk kunnen doorgevoerd worden. Het is aan te raden alles zoveel
mogelijk op verplaatsbare rekken te plaatsen zodat overal gemakkelijk kan gereinigd
worden;
 verontreiniging door de lucht, het contact met toxische materialen, het terechtkomen
van deeltjes in levensmiddelen en de vorming van condens of ongewenste schimmel
op oppervlakken worden voorkomen;
 goede hygiënische praktijken mogelijk zijn, onder andere door bescherming tegen
verontreiniging, en met name bestrijding van schadelijke organismen;
 kruisbesmetting wordt voorkomen. Kruisbesmettingen kunnen door het scheiden van
activiteiten en een afgescheiden bewaring van de levensmiddelen worden vermeden.
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Zo wordt een scheiding aanbevolen tussen:
 koude (bijv. versnijding werkplaats) en warme zones (bijv. kookplaats). Indien
dat niet mogelijk is, kan men in plaats van een scheiding in ruimte ook een
scheiding in tijd (werkplanning) voorzien,
 droge (bijv. opslag droge levensmiddelen) en natte zones (bijv. afwasruimte),
 vuile (bijv. afwas, afval) en propere zones (bijv. snijplank, koeltoonbank)
 vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, vleesproducten en andere
behandelde producten van dierlijke oorsprong enerzijds en andere
levensmiddelen en/of andere goederen dan levensmiddelen anderzijds.
Dat vergt én een geordende doorloop van het proces vanaf de levering van de
grondstoffen tot en met het eindproduct én een zekere compartimentering of zonering
van de ruimten.
Verder
 moeten de lokalen of de ruimten ten minste voorzien zijn van een gekoelde ruimte
(toestel, lokaal of vervoermiddel) die uitgerust is met een koelsysteem dat de vereiste
temperaturen waarborgt,
 moet het vlees (indien het niet is opgehangen) geplaatst worden op oppervlakken of in
recipiënten die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen,
 moet de detailhandel van gehele stukken klein vrij veder- en haarwild waarvan de
ingewanden niet zijn verwijderd, gebeuren, zodanig dat besmetting van de andere
levensmiddelen steeds wordt voorkomen,
 moeten afvoervoorzieningen geschikt zijn voor het beoogde doel. Zij moeten zo zijn
ontworpen en geconstrueerd dat elk risico van verontreiniging wordt voorkomen.
Wanneer afvoerkanalen geheel of gedeeltelijk open zijn, moeten zij zo zijn ontworpen
dat het afval niet van een verontreinigde zone kan stromen naar een schone zone, met
name niet naar een zone waar wordt omgegaan met levensmiddelen die een
aanzienlijk risico kunnen inhouden voor de consument.
Overeenkomstig KB H1 mogen de vleeswinkel en alle andere ruimtes waar onverpakte
levensmiddelen worden gehanteerd of opgeslagen niet in rechtstreekse verbinding staan met
sanitaire inrichtingen.
3.5.1.2 De afwerking van de ruimten
De afwerking moet in goede staat zijn, een efficiënt onderhoud toelaten, gemakkelijk
schoongemaakt kunnen worden en waar nodig gedesinfecteerd.
Vloeren
Vloeren moeten vervaardigd zijn uit een hard, ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar
en niet-toxisch materiaal. Bij betegeling mogen de voegen geen openingen vertonen. Verder
mogen de vloeren niet te glad zijn om ongevallen te voorkomen. In slagerijen met een
toelating voor de activiteit “Beenhouwerij (GRM) (= het verwijderen van de wervelkolom in
het kader van maatregelen tegen TSE) moeten de afvoerputjes of goten voorzien zijn van een
afneembaar rooster en stankafsluiter waardoor het tevens mogelijk wordt GRM te recupereren
(deeltjes van 6 mm of meer).
Muren
De bekleding van de wanden van de ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld
of verwerkt, moet tegen reiniging met warm zeepwater bestand zijn en moet, indien nodig,
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kunnen worden ontsmet. Het is daardoor nodig dat de muren uit ondoordringbaar, nietabsorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal bestaan. Bij overgangen tussen de wanden
onderling en de wanden en de vloer wordt ophoping van vuil vermeden.
In sommige gevallen zijn verticale stootranden op de hoeken, aan te bevelen. Leidingen en
kabels dienen zoveel mogelijk in de muren te worden ingewerkt. Indien niet, moeten ze
zodanig zijn aangebracht dat er zich geen vuil kan ophopen en dat er goed kan gereinigd
worden.
Plafonds
Het plafond van de ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt,moet
hard, glad en tegen reiniging met warm zeepwater bestand zijn. Het is daardoor nodig dat de
plafonds uit ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal bestaan.
Plafonds, valse plafonds en de opgehangen uitrusting, evenals de leidingen moeten zodanig
ontworpen, geconstrueerd en onderhouden zijn dat er zich geen vuil kan ophopen en dat
condensvorming, schimmelvorming en vrijkomen of loskomen van deeltjes en alle mogelijke
contaminerende stoffen vermeden worden.
Ramen en openingen
Ramen en andere openingen moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er zich geen vuil kan
ophopen. Ramen die naar de buitenomgeving toe kunnen geopend worden, moeten waar
nodig, voorzien zijn van beschermingshorren tegen insecten en ander ongedierte. Deze horren
moeten gemakkelijk voor schoonmaak kunnen verwijderd worden. Indien het openen van
ramen ertoe zou leiden dat levensmiddelen vanuit de buitenomgeving besmet kunnen worden,
moeten de ramen tijdens de productie gesloten blijven.
Schuin aflopende vensterbanken zijn aan te bevelen.
Deuren
De deuren moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en waar nodig
gedesinfecteerd. Zij moeten vervaardigd zijn uit of bedekt zijn met glad en niet-absorberend
materiaal.
De deur tussen de winkel en de werkplaats is best zelfsluitend. Wanneer de bijhorende
werkplaats een rechtstreekse uitgang naar buiten heeft, mag deze enkel door het dienstdoende
personeel gebruikt worden. Indien deze deur open blijft staan, dient een hor aanwezig te zijn.
Laat deuren en poorten niet nodeloos open staan.
3.5.1.3 Voorzieningen
Het is aangeraden dat uitrustingen, uitstalkasten en toonbanken
 in voorkomend geval, voldoende afhellen, om een doeltreffende afloop van
vloeistoffen mogelijk te maken,
 zodanig geplaatst zijn dat de producten beschut zijn tegen de zon, bevuiling, contact
en manipulaties van het publiek.
De wettelijk vereiste temperatuur moet steeds gehandhaafd kunnen worden.
Koel- en diepvriestoestellen
De binnenwanden van koel- en diepvriestoestellen zijn bij voorkeur bekleed met een hard,
glad en afwasbaar materiaal en zijn toebehoren en werktuigen verwijderbaar. Het gebruik van
hout wordt er afgeraden.
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De opslag in de koeltoestellen van andere levensmiddelen dan deze van dierlijke oorsprong
moet zo zijn dat er geen contaminatie of kruisbesmetting kan optreden. Wanneer in dezelfde
koelruimte vlees (bijv. karkas, grote deelstukken, …) samen wordt opgeslagen met andere
levensmiddelen dan worden de levensmiddelen van dierlijke oorsprong bij voorkeur voorzien
zijn van een volledig omhullende onmiddellijke verpakking (stevige folie, recipiënt met
deksel,…) en moet kruiscontaminatie worden vermeden. De recipiënten met vlees worden
niet op de grond maar op rekken of propere en goed onderhouden vloermatten geplaatst; deze
rekken zijn best verrijdbaar. Na elk gebruik worden de recipiënten gereinigd. Haken en
ophangstangen moeten uit roestvrij metaal vervaardigd en zodanig geplaatst zijn dat het eraan
opgehangen vlees de muren noch de vloer raakt. Aangezien de lucht in koelcellen vaak
vochtig is, worden kartonnen verpakkingen er best vermeden. Ze kunnen een bron van
contaminatie vormen.
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten worden bij voorkeur in een
aparte ruimte bewaard en steeds bij een temperatuur van maximum 7 °C. Enkel indien er geen
andere mogelijkheid is, mogen dierlijke bijproducten in een zelfde koelruimte als de
levensmiddelen bewaard worden. Passende voorzorgsmaatregelen moeten steeds genomen
worden om kruiscontaminatie te vermijden; een fysieke scheiding is vereist (bijv. opslag in
een hermetisch gesloten ton). Dit betekent ook dat het recipiënt voor afval en dierlijke
bijproducten proper moet zijn en op voldoende afstand van de levensmiddelen moet bewaard
worden (zie 3.6.3 Afvalbeheer). De ophaalfrequentie van afval en dierlijke bijproducten wordt
bepaald door de bevoegde gewestelijke overheid.
Alle koel- en diepvriestoestellen moeten voorzien zijn van een nauwkeurige thermometer tot
op 1°C die zo is aangebracht dat ze gemakkelijk kan afgelezen worden. Diepvriezers met een
inhoud groter dan 10 m3 moeten voorzien zijn van een automatische temperatuurregistratieapparatuur.
De koelcapaciteit moet berekend worden aan de hand van de maximaal te verwachten
belasting en moet ook tijdens zeer warme zomerdagen voldoende zijn.
Uitstalkasten, koeltoonbanken, haken en ophangstangen
Uitstalkasten en koeltoonbanken moeten uit hard, glad, afwasbaar en niet-absorberend
materiaal vervaardigd zijn. In gekoelde voorzieningen waar levensmiddelen worden uitgestald
voor verkoop of levering aan de eindverbruiker dient de temperatuur gemakkelijk zichtbaar te
zijn voor het publiek.
De uitgestalde, onverpakte waren moeten buiten het bereik van de kopers liggen en mogen
niet aan bezoedeling (bijv. door niezen, stof,…) door het publiek zijn blootgesteld, tenzij het
gaat om levensmiddelen die voor zelfbediening te koop worden gesteld, op voorwaarde dat
passende maatregelen worden getroffen om elke mogelijke verontreiniging of elk mogelijk
bederf door het publiek te voorkomen.
Kaas en kaasroulades worden bij voorkeur op een afzonderlijke toonbank of afgescheiden van
vlees aangeboden en verkocht. Hetzelfde geldt voor gevogelte en konijnen.
Haken en ophangstangen moeten uit roestvrij metaal vervaardigd zijn en zodanig geplaatst dat
de eraan opgehangen producten, inclusief droge producten zoals bepaalde worsten en
gerookte ham, niet door het publiek kunnen worden aangeraakt.
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Pekelruimte
In de ruimte waar het pekelen plaatsvindt moet kruiscontaminatie vermeden worden. Dit kan
door bijvoorbeeld een aparte pekelruimte te voorzien waar geen andere werkzaamheden
worden verricht, maar het is bijv. ook mogelijk te pekelen op een voorbehouden plaats in de
koelruimte en de pekelbak af te sluiten met een deksel als er geen risico op kruiscontaminatie
is. De nodige maatregelen worden getroffen opdat de levensmiddelen de wettelijke opgelegde
maximumtemperatuur niet overschrijden.
Kast of ruimte voor ongekoelde opslag
Verschillende toegelaten bijkomstige ingrediënten zoals kruiden en specerijen evenals
verpakkingsmateriaal moeten droog en stofvrij bewaard worden. Kruiden en specerijen
worden bij voorkeur in het donker bewaard omdat licht oxidatie bevordert.
Kleedruimte
Er moeten aparte, passende en schone voorzieningen aanwezig zijn voor het personeel om
zich om te kleden vooraleer zij de lokalen betreden. De kleedruimte bevindt zich buiten de
lokalen waar levensmiddelen gehanteerd worden.
De kleedruimte is voorzien van opbergkastjes of haken om de kledij op te hangen.
Werkkleding en persoonlijke kleding worden van elkaar gescheiden en contact tussen vuile en
propere kleding wordt vermeden. Indien nodig is er een mogelijkheid om de handen te wassen
en een doucheruimte.
Toiletten
Er moet een voldoende aantal toiletten aanwezig zijn. De toiletpotten hangen best aan de
muur zodat eronder goed gereinigd kan worden.
De toiletten moeten:
 goed schoongehouden worden waarbij ook aan de spoelknoppen en de deurgrepen
aandacht wordt besteed,
 voldoende verlucht zijn,
 over een spoeling beschikken en aangesloten zijn op een doeltreffend afvoersysteem,
 over een wasbak beschikken in de toiletruimte of in de onmiddellijke omgeving ervan,
 over een duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar bericht (vb. pictogram) beschikken dat
het wassen van de handen verplicht na het toiletbezoek (enkel van toepassing in de
toiletten die door het personeel worden gebruikt).
De toiletten mogen niet rechtstreeks in verbinding staan met de productie- en opslagruimten
waar onverpakte levensmiddelen aanwezig zijn. Ze dienen minstens door een “sas”, vb. een
gang, gescheiden te zijn van deze ruimten.
Er zijn bij voorkeur toiletten die uitsluitend voor het personeel bestemd zijn.
Wasbakken
In de winkel, de bijhorende werkplaats en in de toiletruimte moet ten minste één goed
geplaatste en gemarkeerde wasbak voor het reinigen van de handen aanwezig zijn.
De bediening van de uitrusting voor het wassen van de handen mag geen direct contact tussen
de handen en de kranen vereisen. De uitrusting voor het wassen en drogen van de handen
wordt op een hygiënische manier gebruikt waardoor verspreiding van verontreiniging
vermeden wordt. Gebruik bij voorkeur kranen zonder handbediening. Het gebruik van een
wegwerpdoekje om contact tussen handen en kranen te vermijden is echter ook toegelaten.

G-003 versie 2 dd 02/12/2015

GHP 20/53

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij

De wasbakken moeten:
 goed schoongehouden worden waarbij een bijzondere aandacht dient uit te gaan naar
de kranen,
 beschikken over stromend koud en warm of gemengd drinkbaar water,
 beschikken over geschikte middelen voor het reinigen en het hygiënisch drogen van de
handen. Best gebruikt men een zeepdispenser en papier voor eenmalig gebruik met
daarbij een (pedaal)vuilnisbakje.
Best worden de wasbakken voor het reinigen van levensmiddelen niet gebruikt voor het
wassen van de handen. De handwasbakken en de wasbakken voor het reinigen van
levensmiddelen worden zeker niet gebruikt voor het uitgieten van water gebruikt om te
reinigen of voor het uitspoelen van dweilen; hiertoe zijn uitgietbakken het meest aangewezen.
Schoonmaakkast of –ruimte
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen horen niet thuis tussen de levensmiddelen. Hun plaats is
in een schoonmaakkast of -ruimte waar ook de ander poetsgerei (borstels, doeken, laarzen,
emmers) worden bewaard. Deze kast of ruimte is voorzien van haken waaraan
schoongemaakte borstels en doeken kunnen opgehangen worden. Een equivalente manier om
te vermijden dat de borstels op de grond staan is eveneens aanvaardbaar. De schoonmaakkast
moet regelmatig schoongemaakt worden, ordentelijk geschikt en bij voorkeur voorzien zijn
van een ventilatierooster.
3.5.2 Automaten, mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten
3.5.2.1 Automaten
In uw activiteit als slager, is het beheer van een automaat in of in de onmiddellijke nabijheid
van de inrichting inbegrepen als de automaat vanuit de inrichting zelf aangevuld wordt. In de
onmiddellijke nabijheid wordt geïnterpreteerd als zijnde zichtbaar vanuit de inrichting. U
moet het beheer van een automaat wel als afzonderlijke activiteit aangeven indien de
automaat niet in of in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting gelegen is. Meer
informatie vindt u in de activiteiten fiches van het FAVV: www.favv.be > Professionelen >
Erkenningen, toelatingen en registratie > Activiteiten fiches .
Op de verdeelautomaat moeten op een goed zichtbare plaats volgende gegevens van de
verantwoordelijke worden vermeld:
 de naam of bedrijfsnaam;
 het ondernemingsnummer;
 het adres in België; en
 het telefoonnummer.
Voorkom verontreiniging van de levensmiddelen door dieren en schadelijke organismen door
de automaat goed te onderhouden en schoon te houden. Indien oppervlakken van de automaat
in aanraking komen met levensmiddelen, moeten deze goed worden onderhouden en
gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt.
Wanneer de temperatuur waarbij de levensmiddelen moeten worden bewaard niet meer
gerespecteerd wordt, moet de verkoop van de levensmiddelen worden belet door het
automatisch blokkeren van de automaat of door een gelijkwaardige methode die door het
FAVV werd aanvaard. Het toestel mag pas opnieuw worden gebruikt wanneer alle
G-003 versie 2 dd 02/12/2015

GHP 21/53

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij

levensmiddelen, die gekoeld/diepgevroren moeten worden bewaard, eruit werden verwijderd
en aan het gebruik voor menselijke consumptie werden onttrokken.
Met uitzondering van melk, moeten levensmiddelen van dierlijke oorsprong die verkocht
worden in automaten voorverpakt zijn in de zin van het KB van 13 september 1999
betreffende de etikettering van voorverpakte levensmiddelen.
3.5.2.2 Ambulante handel
Mobiele bedrijfsruimten waarin vlees, vleesbereidingen of vleesproducten in de handel
worden gebracht, moeten zo gelegen, ontworpen en geconstrueerd zijn dat de verontreiniging
van levensmiddelen door dieren en schadelijke organismen zo veel mogelijk wordt
voorkomen. Dat voertuig, waarvan de grootte dient te beantwoorden aan de behoeften, moet
de volgende kenmerken vertonen:
1. de wanden en het dak moeten stevig zijn; de binnenkant van de vloer, de wanden en
het dak moeten vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met hard, glad, ondoordringbaar,
afwasbaar en niet-toxisch materiaal;
2. de zijden die open zijn voor het publiek moeten voorzien zijn van een schut zodat de
levensmiddelen beschut zijn tegen manipulaties door de kopers, stof, zonlicht en
verontreiniging van buiten uit;
3. het voertuig moet uitgerust zijn met voorzieningen waarin de levensmiddelen de
wettelijk voorgeschreven bewaartemperatuur behouden (zie 3.6.1). In deze
voorzieningen moet een thermometer (tot op 1°C nauwkeurig) aanwezig zijn. De
temperatuur van de voorzieningen waarin levensmiddelen worden uitgestald voor
levering of verkoop, moet gemakkelijk zichtbaar zijn voor het publiek.
4. stromend, drinkbaar water, vloeibare zeep en een hygiënisch handdroogmiddel moeten
voorzien zijn om de handen te kunnen wassen en drogen;
5. de oppervlakken die in aanraking komen met voedingsmiddelen moeten goed
afwasbaar en proper zijn;
6. een afsluitbare afvalbak moet aanwezig zijn om te voorkomen dat afval de
levensmiddelen kan bevuilen.
3.5.2.3 Tijdelijke bedrijfsruimten (bijv. beursstands)
Tijdelijke bedrijfsruimten moeten voldoen aan de voorwaarden inzake installatie, zoals
vastgelegd voor de mobiele voorzieningen (zie 3.5.2.2).
Indien de tijdelijke bedrijfsruimte is geïnstalleerd in een overdekte ruimte voorzien van
zijwanden, zijn de eisen met betrekking tot het dak niet van toepassing.
3.5.3 Omgevingsfactoren
3.5.3.1 Temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht
Condensatie, tocht en warmte dienen vermeden te worden. Condenswater op levensmiddelen
verhoogt de wateractiviteit, tocht kan stof met zich meebrengen en warmte is (zoals een
verhoogde wateractiviteit) gunstig voor de groei van micro-organismen. De relatieve
luchtvochtigheid van de koelcellen moet zo ingesteld zijn dat er zich geen condenswater op de
levensmiddelen kan neerzetten.
Condensatie kan zich ook voordoen op leidingen van koud water waardoor er vuil water op
producten en apparaten kan druppelen.
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In ruimten waar verhitte levensmiddelen worden bereid of waar veel met water wordt
gewerkt, moeten dampen door ventilatie worden afgevoerd. Dat kan gebeuren door
natuurlijke of gedwongen ventilatie. Bij ventilatie dient men er wel voor te zorgen dat de
lucht van schone ruimten naar minder schone ruimten gaat. Speciale aandacht verdient de
plaatsing (bereikbaarheid) en het onderhoud van de ventilatoren en de filters. Reinig de filters
regelmatig en grondig. Indien nodig eveneens desinfecteren.
De instelling van de temperatuur van de koelcellen, koeltoonbanken, diepkoelers,
diepvriezers, frituren en de pekelruimte moet zo zijn dat de door de wetgever opgelegde
temperaturen gerespecteerd worden. Tijdens de werkzaamheden in de winkel en de
werkplaats moet men er voor zorgen dat het vlees zo kort mogelijk buiten de koelketen
vertoeft zodat de wettelijk voorgeschreven kerntemperatuur van het vlees niet overschreden
wordt.
3.5.3.2 Licht
De lichtsterkte is afhankelijk van de lichtbron, de afstand tot de lamp en de weerkaatsing van
het oppervlak. De lichtsterkte moet voldoende zijn om hygiënisch te kunnen werken (daglicht
en/of kunstlicht).
De lampen zijn bij voorkeur steeds voorzien van een beschermkap zodat bij het breken van de
lamp, er geen glas- of metaaldeeltjes op de levensmiddelen kunnen terecht komen. Indien de
lampen niet beschermd zijn door een kap, moet er een alternatief voorzien worden om
levensmiddelen te beschermen tegen contaminatie door glasbreuk. Er kan bijv. een procedure
ingevoerd worden die beschrijft welke acties er genomen moeten worden in geval van een
gesprongen lamp. De procedure moet dan minstens omschrijven dat de lampen regelmatig
moeten gecontroleerd worden op glasbreuk en dat alle onverpakte producten die zich in de
buurt van een gesprongen lamp bevinden, weggegooid moeten worden.
Om lichtverlies te voorkomen, dienen beschermkappen regelmatig gereinigd te worden. Daar
de lichtsterkte van de lamp in functie van het gebruik achteruitgaat, moet men indien nodig,
de lampen vervangen.
3.5.3.3 Geuren en geluiden
Dampen en rook die voortkomen van de bereidingsverrichtingen, moeten door middel van een
gepaste inrichting, zonder hinder voor hen die in de werkplaats aanwezig zijn of voor de
buren, geëvacueerd worden.
Om een goede werking van dampkappen te verzekeren, dienen de filters regelmatig gereinigd
te worden.
Het vrijkomen van onaangename geuren van afval wordt grotendeels vermeden door gebruik
te maken van gesloten afvalcontainers die zo koel mogelijk worden gestockeerd.
Geluidshinder veroorzaakt door ventilatoren en koelinstallaties dient door een aangepaste
plaatsing en/of ophanging te worden vermeden.

3.6 Gevaren verbonden aan de methode
Er kan maar doeltreffend gewerkt worden indien men beschikt over methoden (procedures)
die toelaten vlees aan te kopen, te versnijden, te verwerken en te verkopen, en
vleesbereidingen en vleesproducten te fabriceren en in de handel te brengen.
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Van groot belang hierbij zijn de hygiënemaatregelen (met onder meer de reiniging en
ontsmetting, de bestrijding van ongedierte) en de temperatuur (bewaartemperatuur en
omgevingstemperatuur), evenals de maatregelen die worden genomen bij het beheer van
afval, het gebruik van water en het vervoer van levensmiddelen. Deze maatregelen moeten
ervoor zorgen dat de chemische, fysische en (micro-)biologische gevaren die kunnen ontstaan
vermeden of beheerst worden.
Bij de fabricatie van gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten dient men ervoor te
zorgen dat de bereidingsmethode en de toegepaste verduurzamingmethode een veilig
product opleveren. Hierbij dient ook te worden voldaan aan de wettelijk voorgeschreven
samenstellingnormen. Deze zijn bepaald door de FOD Economie.
Tot slot kan een aangepaste verpakking (vacuüm of onder gewijzigde atmosfeer) leiden tot
een langer houdbaar product.
Procesbeheersing vergt:
 een systematische aanpak. Dit veronderstelt dat men werkt volgens een vooraf
vastgesteld schema, recept en werkwijze.
 het voorhanden zijn van meetgegevens. De meetgegevens moeten objectief zijn. Dat
kan zeer goed in het geval van temperatuurmetingen en bij het nazicht van
documenten en stempeldata. In sommige gevallen (bijv. uitzicht van vlees,
hygiënetoestand) volstaat een visuele controle.
 documentatie. De documentatie kan gebruikt worden voor foutopsporing, correctieve
acties, corrigerende maatregelen en productverbetering. Documentatie is ook
belangrijk bij discussies in verband met productaansprakelijkheid.
3.6.1 Beheersing van de temperatuur
De bewaartemperatuur oefent een grote invloed uit op de microbiologische en chemische
stabiliteit van levensmiddelen.
Het verband tussen houdbaarheid en voedselveiligheid en de bewaartemperatuur kunnen we
als volgt samenvatten:
koelen:

hoe lager de temperatuur, hoe trager de vermenigvuldiging van de
micro-organismen verloopt. Onder de + 4 °C valt de vermenigvuldiging
van bepaalde pathogene micro-organismen stil. Bij andere pathogenen
(zoals bijv. Listeria monocytogenes en Yersinia enterolytica) en de
meeste
bederfveroorzakende
micro-organismen,
wordt
de
vermenigvuldiging enkel vertraagd. Het microbiologisch en chemisch
bederf gaan langzaam verder.
Het gebruik van een diepkoeler (temperatuur van 0°C tot -2 °C) is een
aanrader voor de bewaring van gehakt vlees en vleesbereidingen.

diepvriezen:

onder de - 18 °C wordt de vermenigvuldiging van alle microorganismen stilgelegd en verloopt het chemisch bederf zeer langzaam.
Ongezouten varkensvlees, paardenvlees, wild en gevogelte kan
ongeveer 6 maand in de diepvries worden bewaard zonder merkbare
smaakveranderingen, rundvlees ongeveer 12 maanden.
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3.6.1.1 Koeling
Vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, de meeste vleesproducten en andere behandelde
producten van dierlijke oorsprong moeten gekoeld worden.
In alle stadia van de detailhandel mogen levensmiddelen die gekoeld of diepgevroren moeten
bewaard worden, slechts in de handel worden gebracht indien de kerntemperaturen
geformuleerd in tabel 1 op ieder moment (tijdens de verkoop, opslag, verwerking en vervoer)
worden gerespecteerd. Een korte schommeling van de door de wetgever opgelegde
temperatuur is toegelaten wanneer dit nodig is voor de hantering bij de bereiding, het vervoer,
de opslag, de uitstalling en de levering van levensmiddelen voor zover dat geen risico's
inhoudt voor de gezondheid en voor zover deze temperatuur met niet meer dan 3°C
overschreden wordt, meetonzekerheid inbegrepen. Deze schommeling is echter niet
toegelaten voor verse visserijproducten, geheel of bewerkt, verse slakken en kikkerbilletjes,
verse eetbare delen van mariene zoogdieren en aquatische reptielen, alsook producten van
gekookte en gekoelde schaaldieren en weekdieren. Indien een leverancier die niet behoort tot
de sector primaire productie of detailhandel, een andere bewaartemperatuur aangeeft dan deze
vermeld in tabel 1, moet de door de leverancier opgelegde temperatuur gerespecteerd worden.

PRODUCT

KERNTEMPERATUUR
BIJ BEWARING

gekoeld vers vlees van als landbouwhuisdier
gehouden hoefdieren, gekweekte wilde
hoefdieren en grof vrij wild

max. + 7 °C

gekoeld
vers
slachtafval
van
als
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren,
gekweekt wild, vrij wild, pluimvee en
lagomorfen

max. + 4 °C

gekoeld vers vlees van pluimvee, gekweekte
loopvogels, lagomorfen en klein vrij wild

max. + 4 °C

diepgevroren vlees

max. - 18 °C

vleesproducten

max. + 7 °C

gehakt vlees* en vleesbereidingen
- onder gekoelde vorm
- onder diepgevroren vorm

max. + 4 °C
max. – 18 °C

vleesextracten, gesmolten dierlijke vetten,
kanen,
gezouten
bloed,
gezouten
bloedplasma en behandelde magen, blazen
en darmen
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verse visserijproducten, geheel of bewerkt,
verse slakken en kikkerbilletjes, verse
eetbare delen van mariene zoogdieren en
aquatische reptielen, alsook producten van
gekookte en gekoelde schaaldieren en
weekdieren

temperatuur welke die van smeltend ijs
benadert met een maximum van + 4 °C

salade of kroketten van aardappelen of
groenten of schotels en gerechten
samengesteld uit één of meer van deze
levensmiddelen

max. + 7 °C

versneden groenten of fruiten, één of
meerdere soorten; vers geperste vruchten/groentesappen van één of meerdere soorten

max. + 7 °C

gepasteuriseerde
melk,
verse
of
gepasteuriseerde
room,
verse
of
gepasteuriseerde karnemelk (botermelk)

max. + 7 °C

verse kaas; kaas in sneetjes

max. + 7 °C

gekookte gepelde eieren

max. + 7 °C

de levensmiddelen die een vermelding
dragen waaruit blijkt dat zij koel moeten
bewaard worden, zonder indicatie van een
specifieke bewaartemperatuur

max. + 7 °C

Tabel 1. Wettelijk voorgeschreven bewaartemperaturen (kerntemperatuur) van vlees (KB van
13 juli 2014 en KB van 5 december 1990)
*Bewaar gehakt vlees bij voorkeur in een diepkoeler bij 0 tot -2 °C.
Tabel 1 is niet van toepassing indien een afwijking verleend werd door het FAVV. In dit
geval wordt de temperatuur waarvoor het Agentschap zijn akkoord verleend heeft, aanvaard
en nageleefd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor belegde broodjes die geen vers vlees of
vleesbereidingen (o.a. carpaccio, gehakt, filet américan) of verse vis bevatten: Op basis van
het advies 10-2015 van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV over de bewaring
van belegde broodjes, mogen belegde broodjes die geen vers vlees of vleesbereidingen of
verse vis bevatten, gedurende maximum 3 uren bewaard worden bij 13°C, in plaats van de
4°C of 7°C die vereist is op basis van tabel 1. De drie uren worden gerekend vanaf het
overschrijden van die 4 of 7°C. Er wordt aanbevolen de consument er op te wijzen dat de
broodjes best binnen de 4 uren geconsumeerd worden.
Van tabel 1 mag eveneens worden afgeweken indien het gaat om levensmiddelen die bij
omgevingstemperatuur microbiologisch stabiel zijn. Deze mogen bewaard worden bij
omgevingstemperatuur.
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Wanneer vlees boven de toegelaten temperatuur komt, kan men:
 het proces aanpassen (bijv. het vlees bij het uitbenen en versnijden minder lang uit de
koelcel houden; het malen en het mengen met een gekoelde gehaktmolen uitvoeren;
het gehakt vlees in de koeltoonbank niet te hoog opstapelen; koude barrières tussen het
gehakt vlees en koelplaat vermijden; slechts een deel van het gehakt vlees in de
koeltoonbank plaatsen en de rest in de diepkoeler of koelcel, …),
 het vlees beneden de vereiste temperatuur brengen of aanwenden voor verhitte
vleesproducten indien de veiligheid gewaarborgd blijft (zoniet: destructie),
 de thermostaat bijregelen, de verdamper ontdooien, de koelinstallateur ter hulp roepen.
Het uitbenen en het versnijden gebeuren best in een gekoelde ruimte. Dat is niet altijd
mogelijk. Werk daarom steeds met goed doorkoeld vlees en zorg ervoor dat het uitgebeende
en versneden vlees zo vlug mogelijk in de koelcel terecht komt. Zorg hierbij dat er geen
condensatie van vocht op het vlees optreedt. (Vermijd tijdens het uitbenen en versnijden dat
de luchtvochtigheid stijgt door tezelfdertijd te koken). Als vuistregel kan men stellen dat het
vlees niet langer dan een half uur buiten de koeling mag verblijven. Tijdens het uitbenen en
versnijden, zullen er best geen andere bewerkingen plaatsvinden die warmte aan de werkruimte
afgeven.
De regelgeving bepaalt dat de temperatuur voor gehakt niet hoger mag zijn dan 4°C. Zoals
reeds aangegeven is een korte schommeling van deze wettelijk vereiste temperatuur
toegelaten wanneer dit nodig is voor de hantering bij de bereiding levensmiddelen voor zover
dat geen risico's inhoudt voor de gezondheid en voor zover deze temperatuur met niet meer
dan 3°C overschreden wordt, meetonzekerheid inbegrepen. Dit geldt dus ook bij het malen
van vlees. Tijdens het malen kan de temperatuur van het vlees stijgen. Door het gebruik van
scherpe en goed afgestelde messen en platen, een gekoelde gehaktmolen (of de kop van de
gehaktmolen), door het verwerken van kleine hoeveelheden vlees,… kan de temperatuurstijging
tijdens het malen beperkt blijven (max. 7°C).
Na verhitting moeten vleesproducten gekoeld worden tot minder dan + 7°C. Deze afkoeling
dient zo vlug mogelijk te gebeuren om de groei van micro-organismen te voorkomen. Koel
bereide gerechten binnen de 2 uur af tot een kerntemperatuur van maximum + 10°C en tot een
temperatuur zoals aangegeven in tabel 1 binnen 24 uur. Daarom dienen de te koelen
producten zo vlug mogelijk in de koelomgeving geplaatst te worden. De massa van het
product speelt een rol: hoe meer te koelen massa, hoe langer de koelperiode. Verdeel daarom indien mogelijk - de te koelen producten in kleine porties (maximum 5 kg, best in lagen niet
groter dan 6 cm) en schik de producten los van elkaar. Levensmiddelen die niet in kleine
porties verdeeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld gekookte hammen, moeten zo snel
mogelijk afgekoeld worden. Als richtsnoer kan men voor vleesproducten het volgende
aannemen: binnen de 2 uur onder + 15°C en binnen de 24 uur onder + 7°C.
De ontdooiing van diepgevroren levensmiddelen dient in de koelruimte (of in de
microgolfoven) te gebeuren. Voorkom dat het dooisap (dat microbieel sterk belast is) andere
producten besmet. Indien ontdooide producten te koop worden aangeboden, dient de
consument hiervan op de hoogte te worden gesteld (niet van toepassing voor ingrediënten
aanwezig in het eindproduct). Bij voorverpakte levensmiddelen moet benaming van het
levensmiddel vergezeld gaan met de vermelding “ontdooid”, bij niet-voorverpakte
levensmiddelen moet de verkoper dit eerlijk vermelden indien de klant er naar vraagt.
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Bij het voor verkoop uitstallen, mogen de wettelijk voorgeschreven kerntemperaturen niet
overschreden worden. Hiertoe zal de temperatuur van de koeltoonbank best op  2 °C worden
ingesteld. Om een goede koeling te verkrijgen, worden de levensmiddelen niet te hoog
opgestapeld. Zet gehakt vlees, vleesbereidingen en orgaanvlees in kleine hoeveelheden op de
koudste plaats van de koeltoonbank, de rest wordt best in een diepkoeler geplaatst. Wanneer
de koeltoonbank met koelplaten werkt, moeten de vleesschotels rechtstreeks contact hebben
met de koelplaat. Het gebruik van sierdoeken, houten planken of omgekeerde dozen is uit den
boze daar deze de koudeoverdracht belemmeren.
Bij levering aan het cliënteel zal men de hygiënisch verpakte levensmiddelen goed
doorkoelen zodat de wettelijk voorgeschreven kerntemperaturen niet worden overschreden.
Tijdens het vervoer kan men gebruik maken van een koelbox of een koelwagen.
3.6.1.2 Diepvriezen
Grondstoffen die gebruikt worden voor de fabricage van diepvriesproducten moeten
voldoende vers zijn en zo snel mogelijk ingevroren worden. Na invriezing wordt het
diepgevroren vlees bewaard bij maximum - 18 °C. Bij die temperatuur is er geen groei van
micro-organismen meer mogelijk en gaat het chemisch bederf (oxidatie) uiterst traag door.
Belangrijk is ook dat er geen temperatuurschommelingen optreden, zoniet kunnen kleine
ijskristallen smelten en het water kan zich dan neerzetten op de grotere ijskristallen die het
celweefsel beschadigen. Als vuistregel neemt men aan dat varkensvlees, wild, paard,
gevogelte 6 maanden en rundvlees 12 maanden in de diepvriescel kunnen bewaard worden.
Gezouten varkensvlees is vlugger aan chemische afbraak onderhevig; hier wordt 3 maanden
voorgesteld.
Vlees dat wordt ingevroren, moet verpakt en geëtiketteerd worden met vermelding van de
benaming en de invriesdatum. Best gebruikt men een vacuümverpakking zodat het uitdrogen
(vriesbrand) en oxidatie van het diepgevroren vlees wordt vermeden.
Vlees dat werd diepgevroren en ontdooid mag - wegens celbeschadiging - niet meer terug
worden ingevroren tenzij er een verduurzamingmethode werd toegepast. Bij de verkoop van
diepgevroren en ontdooid, voorverpakt vlees, dient dit vermeld te worden op de verpakking.
Bij de verkoop van diepgevroren en ontdooid vlees dat niet is voorverpakt, dient de
consument hiervan in kennis te worden gesteld indien hij hierom vraagt.
3.6.1.3 Levensmiddelen die warm worden bewaard
Levensmiddelen die warm bewaard of heropgewarmd moeten worden (bijv. bereide
maaltijden), moeten zo vlug mogelijk worden opgewarmd en worden bewaard bij een
kerntemperatuur van 60 °C.
Uitzonderlijk mogen bloedworsten en gebraden kippen om commerciële redenen nog warm
aan de consument worden aangeboden zonder deze bij 60 °C te bewaren. Gedurende een
beperkte periode kunnen deze bij omgevingstemperatuur te koop aangeboden worden onder
de volgende voorwaarden: deze producten mogen maximum 2 uur buiten de koeling te koop
aangeboden worden, daarna moeten zij onmiddellijk worden gekoeld (< 7°C) en zo snel
mogelijk (bij voorkeur de dag zelf) worden verkocht.
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3.6.1.4 Gebruik en verificatie van thermometers
Koelruimten, diepkoelers en diepvriezers moeten voorzien zijn van een thermometer die
minstens tot op 1°C nauwkeurig meet.
Bij diepvriezers met een inhoud groter dan 10 m3 is het gebruik van een automatisch
temperatuurregistratieapparaat verplicht.
De thermometer moet op de meest ongunstige plaats van de koelinstallatie (niet in de
koudeluchtstroom) zijn aangebracht en gemakkelijk afleesbaar zijn. Koeltoonbanken en
gekoelde uitstalkasten moeten voorzien zijn van een thermometer die zichtbaar is voor het
publiek of van een zichtbare display die de temperatuur in de koeltoonbank weergeeft.
De temperatuur in de koelruimten en diepvriezers moet zo zijn dat minstens de wettelijk
opgelegde kerntemperaturen worden bereikt en aangehouden.
Bij niet verpakte levensmiddelen kan de kerntemperatuur met behulp van een steekelektrode
gemeten worden. Bij (vacuüm)verpakte of diepgevroren producten kan de temperatuur
gemeten worden door de sonde (of steekthermometer) tussen twee verpakkingen te drukken.
De thermometers die men gebruikt moeten veilig, hygiënisch, betrouwbaar, vlug afleesbaar,
ergonomisch en nauwkeurig zijn.
Veilig betekent dat geen gemakkelijk breekbare glazen kwik- of alcoholthermometers worden
gebruikt. Men kan gebruik maken van een losse thermometer in plastiek. Voor het meten van
de kerntemperatuur van vlees moeten echter elektronische steekthermometers gebruikt
worden.
Hygiënisch betekent dat de steekelektrode gemakkelijk moet kunnen worden schoongemaakt
en ontsmet. Dat kan door ze af te vegen met een doekje gedrenkt in ethanol of door ze te
dompelen in kokend water.
Betrouwbaar betekent dat de thermometers regelmatig geverifieerd worden ten aanzien van
twee referentietemperaturen die variëren naargelang het bereik van de thermometer. Ter
verificatie van een thermometer wordt de voeler van de thermometer bijvoorbeeld in een
mengsel van koud water en smeltend ijs gedompeld. De thermometer moet dan 0 °C
aanduiden. Indien niet, wordt deze temperatuur met behulp van de ijkknop op 0 °C ingesteld.
Op dezelfde wijze kan men de digitale thermometer bij 100 °C ijken door de voeler in kokend
water te houden.
Het verifiëren van een vaste thermometer (bijv. in een koelcel) gebeurt door de voeler van de
geijkte of geverifieerde handthermometer naast de voeler van de te ijken vaste thermometer te
brengen. Vertoont deze laatste maximaal één graad afwijking van de geijkte
handthermometer, dan moet de afgelezen waarde met een graad aangepast worden. Is de
afwijking groter, laat de vaste thermometer dan nakijken voor een technicus.
De werking van thermometers moet minstens jaarlijks worden geverifieerd. Van deze
verificatie dient een registratie te worden bijgehouden.
Vlug afleesbaar betekent dat we de temperatuur binnen enkele seconden moeten kunnen
aflezen.
Ergonomisch betekent dat de thermometer gemakkelijk hanteerbaar en afleesbaar, en op alle
plaatsen bruikbaar moet zijn. Vandaar dat een op batterijen werkende thermometer met
digitale aflezing verkozen wordt.
De nauwkeurigheid van een meting wordt mede door het meetbereik van de thermometer
beïnvloed. Bij een meetbereik van - 50 °C tot + 150 °C werkt een goede thermometer tot op ±
0,2 °C nauwkeurig. Wil men bij hogere temperaturen meten (bijv. de temperatuur van
frituurolie), dan is een meetbereik van - 50 °C tot + 250 °C vereist. De nauwkeurigheid is hier
± 0,5 °C.
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3.6.1.5 Meetfrequentie en optekenen van de meetresultaten
Het is noodzakelijk de temperatuur van de koelinstallaties eenmaal per dag te controleren.
Slagerijen die van de versoepelingen genieten, moeten enkel eventuele non-conformiteiten
registreren op het formulier "Controlelijst: temperatuur" (zie deel 8 Documentatie, bijlage 11).
De slagerijen die niet van de versoepelingen genieten, moeten de gemeten temperaturen
steeds op het registratieformulier noteren. Kijk jaarlijks de werking van de koelinstallaties na
met een externe thermometer, want deze werking is essentieel voor de voedselveiligheid.
3.6.1.6 Oorzaken van falende koeling
De oorzaken van te hoge temperaturen van de levensmiddelen in de koelkast, de diepkoeler en
de diepvriezer zijn veelvuldig:
 een niet-behoorlijk functionerend koelsysteem door gebrek aan onderhoud of
onvoldoende afkoeling van het koelgas door slechte luchtventilatie,
 een slechte temperatuurinstelling van de koelcel of diepvriezer,
 onvoldoende koelcapaciteit in functie van de vleeshoeveelheid en de
buitentemperatuur,
 het inbrengen van niet voldoende afgekoelde, verhitte vleesproducten,
 een grote omgevingswarmte door bijv. te veel warmteproducerende lampen of
invallend zonlicht,
 koudeverlies via openstaande deuren of versleten dichtingen,
 vlees dat in te dikke lagen is opgestapeld,
 onvoldoende overbrenging van de koude van de koelplaat naar het te koelen
levensmiddel,
 het leggen van vlees voor de circulatieopeningen van koude lucht.
Bij transport kunnen er problemen optreden door:
 een gebrekkige werking van het koelsysteem van het transportmiddel,
 gekoeld vlees te laden in niet vooraf gekoelde laadruimten,
 het veelvuldig openen en/of openlaten staan van de laaddeuren.
Bij opslag kunnen er problemen optreden wanneer:
 de koelruimte over onvoldoende koelcapaciteit beschikt. De koelcapaciteit moet
berekend worden op de maximale belasting bij warme zomerdagen,
 er koudelekken zijn via wanden en deuren (teveel openen van de deuren of deze te
lang laten openstaan, defecte dichtingen, …),
 een te grote massa van niet goed doorgekoelde producten in de koelruimte gebracht
wordt,
 teveel vlees op elkaar is gestapeld en het verpakte vlees tegen de wand ligt waardoor de
koudeoverdracht wordt bemoeilijkt.
3.6.2 Beheersing van de hygiëne
Vlees dat van het slachthuis of van een uitsnijderij komt, bevat reeds micro-organismen aan
het oppervlak. Daar koeling geen micro-organismen doodt maar enkel hun vermenigvuldiging
vertraagt of lamlegt, is het van groot belang te starten met kiemarm vlees. Zo kan men geen
kiemarm gehakt vlees maken wanneer men moet starten met vlees dat reeds een hoog
kiemgetal bezit. Vandaar dat een ingangscontrole van de grondstoffen van groot belang is.
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Door een doorgedreven koeling kan men de vermenigvuldiging van de meeste microorganismen stilleggen. Toch zijn er micro-organismen die bij koeltemperaturen doorgroeien
zodat een vlugge be- en verwerking van het vlees en een vlugge verkoop belangrijk is. Dat
brengt ons tot het FeFo-principe.
Tijdens het hele proces dient men er voor te zorgen dat er geen nieuwe micro-organismen
bijkomen. Dat kan enkel gebeuren via een aangepaste persoonlijke (zie 3.1.1) en
bedrijfshygiëne. Bij een goede bedrijfshygiëne horen onder meer reinigen en desinfecteren,
ongediertebestrijding en het onderhoud van machines.
3.6.2.1 Ingangscontrole
Bij de ingangscontrole van levensmiddelen zal gelet worden op:
 de aanwezigheid van de nodige gezondheidsmerken of identificatiemerken op het
vlees, de etikettering van rundvlees en de begeleidende documenten,
 de versheid en kleur van het vlees,
 de hygiëne (van de transporteur, de vervoermiddelen,…),
 de temperatuur,
 de staat van de verpakking.
Daar de kwaliteit van het aangeleverde vlees en andere levensmiddelen bepalend is voor de
kwaliteit van de te verkopen levensmiddelen en de producten die hiermee worden bereid, is
een strenge ingangscontrole meer dan noodzakelijk en wordt sterk aanbevolen deze bij elke
levering uit te voeren. Het is wel verplicht om minstens steekproefsgewijs een
ingangscontrole uit te voeren. Bij een steekproefsgewijze ingangscontrole bepaalt u zelf op
basis van een inschatting van de risico’s met welke frequentie u de controle uitvoert (u blijft
verantwoordelijk voor de producten die u aanvaardt). Zorg er voor dat u dit toepast voor al uw
leveranciers. In de slagerijen die niet van de versoepelingen kunnen genieten, moeten de
gegevens van deze controle worden genoteerd op de controlelijst: ontvangst goederen (zie
deel 8 Documentatie, bijlage 10). In slagerijen die de versoepelingen wel mogen toepassen,
dient men daarentegen enkel non-conformiteiten te registreren. Bij een sterke afwijking of bij
regelmatig voorkomende kleine afwijkingen moeten de levensmiddelen geweigerd worden.
1°Aanwezigheid van de nodige keurmerken of identificatiemerken, de etikettering en de
begeleidende informatie
Vlees dat in een slagerij wordt binnengebracht moet voorzien zijn van de nodige
gezondheidsmerken of identificatiekenmerken die het vlees geschikt verklaren voor
menselijke consumptie.
De karkassen die het slachthuis verlaten, dienen een gezondheidsmerk te dragen. Dit
gezondheidsmerk wordt, overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 854/2004, aangebracht
onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts. Het gezondheidsmerk wordt m.b.v.
een stempel of een brandmerk aangebracht op de buitenkant van de karkassen, zodanig dat elk
karkasdeel een merk draagt. Het gezondheidsmerk kan u als volgt herkennen: het is een ovaal
merk van tenminste 6,5 cm lang en 4,5 cm hoog, met de volgende, goed leesbare informatie:
• “BELGIË” of “BE”;
• het erkenningsnummer van het slachthuis;
• de initialen “EG”.
De slachtafvallen die het slachthuis verlaten, dienen voorzien te zijn van een
identificatiemerk, of in voorkomend geval een bijzonder merk (zie volgende paragraaf). De
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afmetingen van het ovale merk zijn echter vrij, maar de tekens moeten duidelijk leesbaar
blijven.
In een aantal gevallen moeten zowel de karkassen als de slachtafvallen, voorzien zijn van
bijzondere merken (vb. indien een noodslachting werd uitgevoerd of het een particuliere
slachting betreft). Deze merken worden beschreven in het KB van 22 december 2005 tot
vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van
voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
Meer info i.v.m. het merken van vlees is terug te vinden op de website van het FAVV:
www.favv.be > Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees >
Gezondheidsmerken op vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
Diepgevroren vlees dat de slager ontvangt, moet voorzien zijn van de productiedatum en de
datum van invriezen (dag, maand en jaar), vermeld onder een vorm die de leverancier zelf
kiest, vb. op de begeleidende handelsdocumenten. De slager moet erop toezien dat deze
informatie tijdig wordt bezorgd.
Meer info i.v.m. de productiedatum en de datum van invriezing is terug te vinden in de
omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren
levensmiddelen van dierlijke oorsprong op de website van het FAVV: www.favv.be >
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Omzendbrieven.
De etikettering en de begeleidende informatie worden in 5.2 behandeld.
2° Ingangscontrole op de versheid en de kleur
De controle kan visueel, door voelen en ruiken en door nazicht van documenten gebeuren.
Visueel:
 bij een visuele inspectie gaat men na of de karkassen of deelstukken niet verontreinigd
zijn,
 de kleur van het vlees zegt ons iets over de bewaar- en verwerkingsmogelijkheden van
het vlees (PSE- en DFD-vlees),
 slagers die zelf rauwe ham, droge worst en/of kookham produceren, doen er goed aan
de pH te controleren met een pH-meter.
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PSE- en DFD-vlees kunnen voor bewaar- en technologische problemen zorgen:
PSE-vlees
 Pale = bleek, Soft = zacht, Exudative = waterachtig
 1 uur na het slachten is de pH1 < 5,8
 vertoont een slechte waterbinding en is daarom voor de bereiding van kookworst en
kookham minder geschikt (kwaliteitsproblemen)
DFD-vlees
 Dark = donker, Firm = vast, Dry = droog
 24 uur na het slachten is de pH24 > 6,2
 vertoont een hoog waterbindend vermogen en is daarom voor de bereiding van
gefermenteerde producten (droge worst, salami) of gezouten/gedroogde(/gerookte)
producten (droge ham) niet geschikt
 is wegens zijn hoge pH vlugger aan bederf onderhevig en is daarom
voor de bereiding van gehakt vlees minder geschikt
DFD-vlees onderscheidt zich van niet-DFD-vlees door een donkerrode kleur, een kleverig
aanvoelen en een (zeer) droog oppervlak. Indien mogelijk kan op basis van deze kenmerken
visueel onderscheid gemaakt worden tussen DFD- en niet-DFD-vlees. Indien niet mogelijk, dient
de slager op verschillende plaatsen een pH-meter in te brengen om deze afwijking te kunnen
constateren. Aangezien niet alle spieren uit een deelstuk even sterk lijden aan het
kwaliteitsgebrek, wordt echter ook het gebruik van de pH-meter aangeraden. Het gebruik van een
pH-meter vraagt wel de nodige deskundigheid.
Voelen: kleverig of plakkend vlees wijst op beginnend bederf.
Ruiken: afwijkende geuren wijzen op bederf.
Nazicht documenten: de versheid kan ook bepaald worden aan de hand van de slachtdatum, de
verwerkingsdatum, de verpakkingsdatum en de houdbaarheidsdatum.
Vlees van varkens die meer dan 4 dagen voor aanlevering geslacht zijn en vlees van andere
als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren die meer dan 7 dagen voor aanlevering geslacht
zijn, worden best zo vlug mogelijk verkocht of verwerkt.
Gevogelte en konijnen moeten zo vers mogelijk worden aangeleverd.
Bij de ontvangst van het vlees worden visuele en sensorisch vaststelbare afwijkingen op de
leveringsbon geregistreerd en wordt de leverancier gewezen op deze afwijkingen. Bij sterk
afwijkende geur en kleur en bij geschonden verpakking wordt het vlees geweigerd. Bij
herhaalde afwijkingen verandert men het best van leverancier (zie 3.7.3).
3° Ingangscontrole op de hygiëne
Bij aanlevering van vlees en andere levensmiddelen wordt op een visuele wijze de
persoonlijke hygiëne van de chauffeur (handen, nagels, hoofddeksel, kledij,...), de properheid
van de laadruimte, de wijze van stapelen en de wijze van lossen gecontroleerd
(steekproefsgewijs). Als het vlees hangend wordt vervoerd, moeten de haken uit roestvrij staal
vervaardigd zijn en mag het vlees nooit met de laadvloer in aanraking komen. Vlees dat niet
hangend wordt vervoerd, moet in propere bakken uit roestvrij staal of uit duurzame kunststof
liggen. Deze bakken moeten glad zijn en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten.
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Bij voorverpakte levensmiddelen mag de verpakking niet geschonden zijn. Bij
vacuümverpakte levensmiddelen moet het vacuüm gehandhaafd zijn.
Kleine hygiënegebreken moeten aan de leverancier worden gemeld; bij een groot gebrek aan
hygiëne worden de levensmiddelen geweigerd. Indien de leverancier blijvend hygiënefouten
maakt, verandert men best van leverancier (zie 3.7.3).
4° Ingangscontrole op de temperatuur
Hier wordt de kerntemperatuur van de te koelen levensmiddelen bij ontvangst gemeten en
vergeleken met de wettelijk voorgeschreven temperaturen (steekproefsgewijs). Wanneer de
temperatuur 3 °C hoger is dan vereist of nog hoger, worden de levensmiddelen geweigerd. Bij
herhaalde afwijkingen verandert men best van leverancier.
3.6.2.2 FeFo-principe (first expired, first out)
Vers vlees is aan het oppervlak niet steriel. Varkensvlees dat bij de slager aangeleverd wordt,
bevat aan het oppervlak gemiddeld 10.000 kiemen per cm2, rundvlees 1.000 kiemen per cm2.
Hiertussen bevinden zich kiemen die kunnen groeien bij een lagere of hogere temperatuur, bij
een hoger zoutgehalte, bij een lagere pH,… Bij de gangbare groeihindernissen zal een bepaald
deel van de bederfflora zich toch - zij het traag - vermenigvuldigen en kan er bederf optreden.
Daarom moet vers vlees zo vlug mogelijk be- en verwerkt worden en dienen vers vlees,
vleesproducten en andere levensmiddelen zo vlug mogelijk verkocht te worden.
Hieruit blijkt het belang van:
 een goede en strenge ingangscontrole: vlees met een laag kiemgetal is langer
houdbaar,
 een aangepaste aankooppolitiek: richt de aankoop van vers vlees op de productie
en verkoop,
 een aangepaste productiehoeveelheid: maak geen al te grote hoeveelheden van een
product zodat deze niet te lang hoeft mee te gaan (bijv. bereid gehakt vlees
dagelijks vers).
3.6.2.3 Reinigen en desinfecteren
Reinigen heeft tot doel zichtbaar vuil te verwijderen van een oppervlak. Door de verwijdering
van het vuil wordt het kiemgetal tevens sterk gereduceerd.
Desinfecteren of ontsmetten beoogt een vermindering van het kiemgetal op een gereinigd
oppervlak met als doel de overdracht van micro-organismen op de levensmiddelen te
verhinderen.
Hoe reinigen en desinfecteren?
Reinigen en desinfecteren gebeuren het best afzonderlijk. Enkel wanneer de bevuiling
minimaal is, kan een gecombineerde reiniging en ontsmetting (d.w.z. een gelijktijdig gebruik
van een reinigings- en ontsmettingsmiddel) doorgevoerd worden.
Het uitvoeren van een reiniging en een ontsmetting gebeurt in zes stappen:
1. Het verwijderen van grof vuil: dat kan droog gebeuren door het vuil samen te vegen en
op te scheppen of nat door het oppervlak met warm water te reinigen. Demonteer
indien nodig vooraf machines of apparatuur.
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2. Het reinigen: spoel eerst voor met, bij voorkeur warm, drinkbaar water. Bij het
gebruik van warm water "lost" vet het gemakkelijkst op. Voer nu de eigenlijke
reiniging uit met een geschikt reinigingsmiddel. Er wordt gestreefd naar het ontvetten
en visueel proper maken van werkoppervlakken, gereedschap en toestellen.
Gebruik een aangepast reinigingsmiddel en warm drinkbaar water. Houd hierbij
rekening met vier parameters: de concentratie van het reinigingsmiddel (gebruik de
dosis opgegeven door de leverancier), de inwerktemperatuur, de inwerktijd en de
werkwijze (gebruik van een handborstel, een hogedrukspuit, …) (zie deel 8
Documentatie, bijlage 1) en volg de voorschriften van het reinigingsmiddel op.
3. Het spoelen met drinkbaar water: spoel na met drinkbaar water om de resten
reinigingsmiddel te verwijderen en het voorwerp laten drogen aan de lucht. Wanneer
enkel een reiniging nodig is (bijv. van oppervlakken die niet met levensmiddelen in
aanraking komen), volstaan bovenvermelde drie stappen. Is een ontsmetting nodig,
dan gaat men verder.
4. Het desinfecteren: hier wordt met een aangepast en door de wetgever toegelaten
ontsmettingsmiddel gewerkt. De ontsmettingsmiddelen moeten door de FOD
volksgezondheid toegelaten zijn en zo worden gebruikt dat ze geen effect hebben op
de apparatuur, het materiaal, de grondstoffen en de levensmiddelen.
Reinigingsmiddelen moeten niet toegelaten zijn. De lijst van toegelaten
ontsmettingsmiddelen (biociden) is terug te vinden op de website van de FOD
Volksgezondheid via de website van het FAVV: www.favv.be > Professionelen >
Autocontrole > Aanvullende informatie > Toegelaten desinfectanten (biociden). Een
uitzondering hierop vormt bleekwater dat niet toegelaten is voor gebruik in de
voedingsindustrie, maar wel mag gebruikt worden in de distributiesector op
voorwaarde dat er nadien nog gereinigd wordt. Let extra op het correcte gebruik van
bleekwater: neem een voldoende hoge concentratie, volg de instructies van de
fabrikant, spoel na gebruik steeds goed na!
Houd ook rekening met de vier parameters die bij het reinigen werden vermeld (zie
deel 8 Documentatie, bijlage 1).
5. Het naspoelen met drinkbaar water
6. Het drogen: het gereinigd en/of ontsmet voorwerp laat men best drogen aan de lucht.
Bij het gebruik van handdoeken moet men er voor zorgen dat deze het voorwerp niet
terug besmetten. Gebruik dan best papieren wegwerpdoeken of zeer propere
handdoeken.
Controle van de reiniging en de ontsmetting
De slager kan zelf een visuele controle op de efficiëntie van de reiniging uitvoeren
(Controlelijst: reiniging en ontsmetting; zie deel 8 Documentatie, bijlage 12). Indien hij het
kiemgetal van het gedesinfecteerd oppervlak wil kennen, zal hij een beroep moeten doen op
een daar toe opgeleid persoon.
Reinigings- en ontsmettingsplan
Het reinigings- en ontsmettingsplan geeft minstens weer wat gereinigd en indien nodig
ontsmet moet worden, de frequentie van het reinigen en/of desinfecteren en de te gebruiken
producten (zie deel 8 Documentatie, bijlage 2). Het plan kan worden uitgebreid met de
vermelding van wie deze acties wanneer moet uitvoeren. Indien gewerkt wordt met een
externe firma, kan het contract als plan dienen.
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3.6.2.4 Ongediertebestrijding
Insecten en ander ongedierte worden aangetrokken door de geur van levensmiddelen en zeker
door de geur van voedselresten in vuilbakken.
Vliegende insecten (muggen, vliegen, bijen, wespen, vlinders…) en kruipende insecten
(mieren, kakkerlakken…) kunnen vlees ongenietbaar maken. Sommige insecten leggen eitjes
in het vlees (bijv. vliegen), andere besmetten het vlees met micro-organismen. Hetzelfde geldt
voor ratten en muizen die allerlei ziektekiemen kunnen overbrengen.
Daarom dient men preventieve maatregelen te nemen om insecten en ongedierte te weren. In
wezen komt dat neer op het niet aantrekken en het buiten houden van ongedierte.
Mechanische, fysische, biotechnische of biologische bestrijdingsmiddelen
Klassiek zijn muizen- en rattenvallen. Wespen en vliegen kunnen door UV-lampen
aangetrokken en gevangen worden terwijl de meeste ratten en muizen door ultrasonore
geluiden worden afgeschrikt. Veel gebruikt zijn de biotechnische lokazen voor ratten,
muizen, kakkerlakken, mieren en andere insecten. Ademinsecticiden kunnen verspoten,
verneveld en verdampt worden of als gas gebruikt worden bij het bestrijden van vliegende
insecten. Kruipende insecten zijn ook te doden met contactinsecticiden. Men kan ook
oppervlakken instrijken met contactinsecticiden, een methode die tot 1 jaar werkzaam is. Er
bestaan lokmiddelen voor mannelijke motten op basis van hormonen. De ontwikkeling van
kakkerlakken en andere insecten kan gestopt worden door groeiregulatoren.
Het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen is niet zo eenvoudig daar men meestal werkt
in een omgeving waar nog voedsel aanwezig is.
Zo is het gebruik van ademinsecticiden niet mogelijk tenzij de levensmiddelen uit de te
behandelen ruimte worden verwijderd. Bovendien moeten de werkoppervlakken die met
levensmiddelen in contact komen, gereinigd worden na het gebruik van vernevelaars om
contaminatie van de levensmiddelen te voorkomen.
Plaats vliegenvangers of insectenlampen nooit boven werktafels en vermijd toestellen waarbij
insecten geëlektrocuteerd worden, aangezien de insecten dan uiteenspatten en de deeltjes over
de ruimte kunnen verspreiden.
Verder zijn vele bestrijdingsmiddelen niet alleen toxisch voor het ongedierte maar ook voor
de mens. Enkel die chemische stoffen vermeld in de lijst van toegestane
ongediertebestrijdingsmiddelen van de FOD Volksgezondheid, mogen gebruikt worden. Een
lijst van toegelaten middelen is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid
via de website van het FAVV: www.favv.be > Professionelen > Autocontrole > Aanvullende
informatie > Toegelaten desinfectanten (biociden). Bepaalde van die stoffen mogen slechts
door daartoe opgeleide personen gebruikt worden. Een chemische bestrijding laat men dus het
best over aan een gespecialiseerde firma die enkel erkende producten onder de juiste
gebruiksvoorwaarden aanwendt.
Ongediertebestrijdingplan
Bovenstaande paragraaf en onderstaande opsomming geven weer wat u moet ondernemen om
ongedierte te bestrijden wanneer u (sporen van) ongedierte vaststelt. Dit is het preventief plan
dat verplicht is in elk bedrijf.
Elk levensmiddelenbedrijf moet bovendien beschikken over een ongediertebestrijdingplan
indien er ongediertebestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Dit plan geeft de plaatsen weer waar
lokaas en/of andere ongediertebestrijdingsystemen (bijv. insectenlampen) zich bevinden (zie
deel 8 Documentatie, bijlage 9). Hierin dient o.m. te worden vermeld met welke
bestrijdingsmiddelen er gewerkt wordt, waar de lokazen staan en hoe en met welke frequentie
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de werking ervan gecontroleerd wordt (onaangeroerd, gedeeltelijk gegeten, verplaatst of
verdwenen lokaas, aanwezigheid van uitwerpselen, aanwezigheid van dode dieren,…).
Registreer wanneer de lokazen of insectenlampen worden vervangen door het personeel.
Wanneer voor de ongediertebestrijding een externe firma wordt ingeschakeld, moet een
schriftelijk bewijs bijgehouden worden van haar verrichtingen (controlelijst:
ongediertebestrijding, zie deel 8 Documentatie, bijlage 13).
Voorkomen en bestrijden van vliegende en kruipende insecten
 Preventieve maatregelen
 dichthouden van ramen en deuren,
 gebruik van vliegenramen (horren),
 dichten van spleten en kieren,
 voorkomen van rondslingerende voedselresten (reinigen),
 het gebruik van gesloten recipiënten,
 afvalbeheer en beheer van dierlijke bijproducten: sluiten van
vuilbakken en recipiënten/containers, het zetten van vuilbakken op
plaatsen zonder rechtstreekse zoninval, het regelmatig leegmaken.
 Mechanische bestrijding
 gebruik van een elektrische vliegenvanger.
 Chemische bestrijding
 gebruik van insecticiden.
Voorkomen en bestrijden van muizen en ratten
 Preventieve maatregelen
 dichthouden van ramen en deuren,
 gebruik van vliegenramen (horren),
 dichten van spleten en kieren,
 voorkomen van rondslingerende voedselresten,
 gebruik van gesloten recipiënten,
 afvalbeheer en beheer van dierlijke bijproducten: sluiten van vuilbakken en
recipiënten/containers, het zetten van de vuilbakken op plaatsen zonder
rechtstreekse zoninval, het regelmatig leegmaken van vuilbakken en
containers,
 kabel- en buisdoorgangen afdichten (1 cm opening volstaat als doorgang
voor een muis, 2 cm voor een volwassen rat),
 plaatsen van hindernissen op regenafvoerpijpen om het opkruipen van
muizen en ratten te beletten,
 gebruik van efficiënte klokroosters.
 Mechanische bestrijding
 plaatsing van muizen- en rattenvallen.
 Chemische bestrijding
 gebruik van rodenticiden.
3.6.2.5 Voorkomen van kruisbesmetting en –contaminatie
Het voorkomen van kruisbesmetting en contaminatie (met micro-organismen, chemische
producten, allergenen…) vraagt continu aandacht: er moet hygiënisch gewerkt worden, er
moet op de correcte manier (bijv. werkvolgorde) gewerkt worden, er dient tussendoor genoeg
gereinigd te worden… (zie ook 2.1.1).
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3.6.3 Afvalbeheer
Het grootste deel van het "afval" van een slagerij is in de eerste plaats onderworpen aan de
regelgeving met betrekking tot de dierlijke bijproducten.
Elk product van dierlijke oorsprong of van dieren verkregen product dat niet voor menselijke
consumptie is bestemd, wordt gedekt door het toepassingsgebied van de wetgeving inzake
dierlijke bijproducten. In functie van het risico dat ze vertegenwoordigen, worden ze
gerangschikt in drie categorieën:
 Categorie 1 omvat meer bepaald het gespecificeerd risicomateriaal en alle dierlijke
bijproducten afkomstig van een slagerij met als activiteit "het verwijderen van de
wervelkolom in het kader van de maatregelen tegen overdraagbare spongiforme
encefalopathieën ";
 Categorie 2 omvat meer bepaald het materiaal dat vreemde elementen bevat zoals
absorberend papier en stukken van verpakking;
 Categorie 3 is materiaal dat aanvaard wordt voor menselijke consumptie, maar niet
wordt verkocht als levensmiddelen (beenderen, vetten, afval van het opschikken),
bijvoorbeeld als voeder voor gezelschapsdieren. Indien dat materiaal wordt gemengd
met categorie 2- of categorie 1-materiaal, wordt het beschouwd als behorend tot de
hoogste risicocategorie.
Dat materiaal moet worden opgehaald volgens de bepalingen van de Verordening (EG) nr.
1069/2009. De gewestelijke overheden mogen echter toestaan dat een kleine hoeveelheid
dierlijke bijproducten wordt gemengd en opgehaald met het afval, zoals absorberend papier en
bevuilde verpakkingen.
Afval en dierlijke bijproducten moeten regelmatig worden verwijderd uit de lokalen waar
levensmiddelen worden gehanteerd om ophoping ervan te vermijden.
Voor de vlotte werking van de slagerij kunnen de dierlijke bijproducten tijdens de
werkzaamheden in een open afvalrecipiënt worden verzameld op voorwaarde dat deze
bijproducten slechts korte tijd in de lokalen blijven en geen contaminatie of bederf van de
levensmiddelen kunnen veroorzaken. Nadien worden deze dierlijke bijproducten overgebracht
naar een recipiënt met deksel dat uitsluitend wordt gebruikt voor niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Dit recipiënt dient zo te zijn ontworpen en
gesitueerd dat elke besmetting of verontreiniging van de levensmiddelen wordt voorkomen.
De recipiënten voor dierlijke bijproducten moeten lekvrij zijn, hermetisch sluiten en
ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. Naargelang het materiaal moet één van volgende
vermeldingen er duidelijk op aangebracht zijn:
1. voor materiaal van categorie 3, de woorden "Categorie 3 - Niet voor menselijke
consumptie";
2. voor materiaal van categorie 2, de woorden "Categorie 2 - Niet voor dierlijke
consumptie";
3. voor materiaal van categorie 1, de woorden "Categorie 1 - Uitsluitend geschikt voor
verwijdering".
Het is aanbevolen de verschillende categorieën eveneens aan de hand van een kleur te
identificeren. Zwart wordt het meest gebruikt voor categorie 1, geel voor categorie 2 en groen
voor categorie 3.
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Wanneer niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten op het einde van
de werkdag niet zijn opgehaald, worden zij, tot wanneer ze door een erkende ophaler worden
opgehaald, bewaard bij een temperatuur van maximaal 7 °C. Indien het dierlijk afval in de
koelcel voor het bewaren van levensmiddelen wordt bewaard, dient men passende
voorzorgsmaatregelen te nemen om kruiscontaminatie te vermijden; een fysieke scheiding is
vereist door bijvoorbeeld opslag in een hermetisch afgesloten recipiënt. Dit betekent ook dat
het afvalrecipiënt proper moet zijn en op voldoende afstand van de levensmiddelen moet
bewaard worden.
In de vleeswinkels met de toelating om GRM te verwijderen, (zie 3.2.1.2), moeten alle in het
verkooppunt voortgebrachte dierlijke bijproducten, zoals beenderen, vet en afval van het
opmaken samen met het gespecificeerd risicomateriaal steeds worden verzameld en
opgeslagen in dezelfde recipiënten bestemd voor materiaal van categorie 1. Alle aldus
verzamelde dierlijke bijproducten moeten als categorie 1-materiaal worden behandeld en
gedenatureerd met een waterige oplossing (0,5%) van methyleenblauw, zelfs indien
gedurende een bepaalde tijd geen verwijdering van GRM heeft plaatsgevonden..
Afval dat niet behoort tot de dierlijke bijproducten dient te worden opgeslagen in een
afvalrecipiënt met deksel dat bij voorkeur niet handbediend is en dient op het einde van de
werkdag te worden verwijderd.
De afvalrecipiënten moeten schoon worden gehouden zodat insecten en ander ongedierte niet
worden aangetrokken en contaminatie of bederf van levensmiddelen, drinkwater,
voorzieningen en lokalen worden voorkomen.
3.6.4 Watervoorziening
Water dat gebruikt wordt voor het reinigen, bij de bereiding of verwerking van
levensmiddelen of als ingrediënt moet van drinkwaterkwaliteit zijn. Dat geldt ook voor ijs dat
bij de bereiding of koeling van levensmiddelen wordt aangewend en voor stoom die
rechtstreeks met levensmiddelen in aanraking komt.
Water en stoom die gebruikt worden voor de reiniging van de infrastructuur en uitrusting in
ruimten waar levensmiddelen worden gehanteerd, moeten eveneens van drinkwaterkwaliteit
zijn.
Wanneer niet-drinkbaar water wordt gebruikt voor bijvoorbeeld brandbestrijding,
stoomopwekking, koeling of andere soortgelijke toepassingen, moet het worden
getransporteerd via aparte leidingen die gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Markeer
de aftappunten van leidingen met niet-drinkbaar water met “ondrinkbaar water”. De leidingen
voor niet-drinkbaar water mogen niet verbonden zijn met de drinkwaterleidingen en
water uit die leidingen mag niet in het drinkwatersysteem terecht kunnen komen.
Gebruik bij voorkeur leidingwater, het gebruik van putwater en regenwater wordt sterk
afgeraden.
De kwaliteit van het gebruikte water moet voldoen aan het KB 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. Om te verifiëren of het gebruikte water aan de
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chemische en microbiologische criteria van bovenvermeld koninklijk besluit voldoet, dienen
de exploitanten van levensmiddelenbedrijven monsters te nemen van het water met een
frequentie die representatief is voor het jaarlijks waterverbruik .
Indien enkel onbehandeld leidingwater wordt gebruikt, dienen geen analyses uitgevoerd te
worden. In het kader van de goede hygiënepraktijken 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.
Indien het leidingwater behandeld wordt met een behandeling die niet is opgenomen in de
omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector of
indien er ander water dan leidingwater wordt gebruikt, dan moeten de bovenvermelde
analyses (volledig en bewakingsonderzoek) wel worden uitgevoerd met een frequentie
afhankelijk van het jaarlijks waterverbruik.
Voor verdere uitleg wordt verwezen naar de specifieke informatie betreffende de
waterkwaliteit in de voedingssector die te vinden is op de website van het FAVV:
www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > Waterkwaliteit in de voedingssector.
3.6.5 Vervoer
Tijdens het vervoer door de slager van vlees moeten de volgende voorwaarden gerespecteerd
zijn:
1° vervoermiddelen en recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen,
moeten schoon zijn en goed worden onderhouden. Zij worden daarom best zo ontworpen en
geconstrueerd dat ze goed kunnen worden schoongemaakt en/of ontsmet;
2° de ruimten in vervoermiddelen en recipiënten mogen niet worden gebruikt voor vervoer
van andere goederen (dan levensmiddelen) indien dit tot verontreiniging van de
levensmiddelen (van dierlijke oorsprong) kan leiden;
3° in vervoermiddelen en/of recipiënten die tegelijkertijd worden gebruikt voor het vervoer
van andere producten dan levensmiddelen of voor het vervoer van verschillende
levensmiddelen tegelijk, moeten de producten afdoende van elkaar gescheiden zijn, zodat
verontreiniging of kruiscontaminatie wordt voorkomen;
4° vervoermiddelen en recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van andere
producten dan levensmiddelen of voor het vervoer van verschillende levensmiddelen, moeten
tussen de verschillende vrachten voldoende worden schoongemaakt om verontreiniging te
vermijden. Er wordt aangeraden de vervoermiddelen, recipiënten en alle andere delen die in
aanraking kunnen komen met de levensmiddelen van dierlijke oorsprong zorgvuldig te
onderhouden, reinigen en ontsmetten;
5° de levensmiddelen moeten zo worden geplaatst en beschermd dat het risico op
verontreiniging tot een minimum wordt beperkt. Er wordt daarom aangeraden de
levensmiddelen van dierlijke oorsprong te voorzien van een onmiddellijke verpakking, ze op
dragers te plaatsen of op te hangen zonder met de vloer in aanraking te komen;
6° de vervoermiddelen of de recipiënten moeten zodanig uitgerust zijn dat de in tabel 1 van
onderdeel 3.6.1 vermelde temperaturen niet overschreden worden en kunnen worden bewaakt;
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7° bij levering tussen levensmiddelenbedrijven moeten levensmiddelen van dierlijke
oorsprong vergezeld gaan van begeleidende informatie, opgesteld door de inrichting van
verzending (zie 5.2);
8° Er is geen begeleidende informatie vereist in geval van thuislevering aan de
eindverbruiker.
Indien gebruik wordt gemaakt van personenwagens dienen alle noodzakelijke maatregelen te
worden genomen zodat voldaan wordt aan de bovenvermelde vereisten.
3.6.6 Verduurzamingsmethoden en andere behandelingen
Verduurzamingsmethoden hebben tot doel de micro-organismen te doden of de
vermenigvuldiging ervan stil te leggen. Andere behandelingen kunnen toegepast worden om
bijvoorbeeld de smaak of de textuur te verbeteren.
3.6.6.1 Verhitten
Het verhitten kent vele vormen zoals: koken, stomen, braden, bakken, roosteren of frituren.
Naar gelang de intensiteit van de verhitting worden de micro-organismen al dan niet totaal
vernietigd. In dat verband spreekt men van pasteurisatie en sterilisatie.
De volgende voorschriften gelden alleen voor levensmiddelen die in hermetisch gesloten
recipiënten in de handel zijn gebracht:
1. Elk warmtebehandelingsproces bij de verwerking van een onverwerkt product of de verdere
verwerking van een verwerkt product moet aan de volgende eisen voldoen:
a) elk deel van het behandelde product moet gedurende een bepaalde
tijd op een bepaalde temperatuur worden gebracht; en
b) besmetting van het product tijdens het proces moet worden
voorkomen.
2. Om het toegepaste proces aan de doelstellingen te laten voldoen, moeten exploitanten van
levensmiddelenbedrijven regelmatig de voornaamste toepasselijke parameters (in het
bijzonder temperatuur, druk, sluiting en microbiologie) controleren.
3. Het toegepaste proces moet voldoen aan een internationaal erkende norm (bijv.
pasteurisatie, ultrahoge temperatuur of sterilisatie).
1°Pasteurisatie
Bij pasteurisatie worden de vleesproducten (bijv. kookham, kookworst, paté) gedurende een
bepaalde tijd verwarmd bij een kerntemperatuur van 65 tot 80 °C. Hierbij worden de
vegetatieve cellen van de pathogene en de meeste bederfveroorzakende micro-organismen
gedood. Enkel bepaalde rottingsbacteriën en de sporen overleven dergelijke verhitting.
Gepasteuriseerde vleesproducten moeten daarom gekoeld worden bewaard.
De verwarmingstijd is van vele factoren afhankelijk (de kerntemperatuur,
besmettingsgraad van de grondstoffen, de pH, de zout- en nitrietconcentratie).
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De pasteurisatiewaarde geeft aan in welke mate de bacteriën in de kern van het product tijdens
de verhitting zijn afgedood. De pasteurisatiewaarde (PW) is de tijd (in minuten) gedurende
dewelke een product een kerntemperatuur van 70 °C moet hebben voor een doeltreffende
pasteurisatie. Deze PW is afhankelijk van het micro-organisme dat men wil afdoden. Meestal
neemt men voor de gepasteuriseerde vleesproducten de regelmatig voorkomende
Enterococcus faecalis als maatstaf. Voor deze bacterie geeft een verwarming gedurende 1 min
bij 70 °C een PW van 1,000 (zie tabel 2). Indien een product gedurende 1 minuut een
kerntemperatuur heeft van slechts 67°C, is het effect van de pasteurisatie ongeveer gehalveerd
(PW = 0,501 : het afdodingseffect is hetzelfde als wat bekomen wordt door 0,501 minuten een
kerntemperatuur van 70°C). Heeft het product gedurende 1 minuut een kerntemperatuur van
80°C, dan bereikt men eenzelfde effect als 10min verhitten bij 70°C.

°C
65
66
67
68
69
70
71
72

PW
0,316
0,398
0,501
0,631
0,777
1,000
1,258
1,584

°C
73
74
75
76
77
78
79
80

PW
1,995
2,511
3,162
3,981
5,011
6,309
7,943
10,00

Tabel 2. Pasteurisatiewaarden (= aantal minuten op 70 °C) (PW) voor Streptococcus faecalis
die worden verkregen door 1 minuut te verhitten op de aangegeven kerntemperaturen.
Meestal zal men bij het pasteuriseren streven naar een minimumpasteurisatiewaarde van 40,
beter nog 45. Dat betekent dat we in de kern van het vleesproduct gedurende 40-45 min een
temperatuur van 70 °C moeten aanhouden.
Is de pasteurisatietemperatuur hoger dan 70 °C dan zal de verwarmingstijd korter zijn. Bijv.
bij 80 °C behalen we reeds na 4,5 min een PW van 45; bij 75 °C duurt het 14,23 min, bij 72
°C 28,41 min.
Is de pasteurisatietemperatuur lager dan 70 °C, dan zal de verwarmingstijd langer zijn. Bijv.
bij 68 °C hebben we een PW van 45 na 71,32 min; bij 65 °C na 142,40 min.
2° Sterilisatie
Bij sterilisatie worden de vleesproducten verhit tot kerntemperaturen van 117 tot 130 °C
waarbij én de vegetatieve bacteriën én de sporen worden gedood. Het steriliseren gebeurt in
hermetisch gesloten recipiënten, zodat nabesmetting is uitgesloten. Gesteriliseerde producten
zijn zeer lang houdbaar.
Bij het steriliseren hanteert men de sterilisatiewaarde of F-waarde. Het is de tijd in min die
nodig is om bij een bepaalde temperatuur, het aantal bacteriën van 1012 tot 1 te brengen. Deze
tijd is eveneens afhankelijk van het soort bacterie. Als referentieorganisme neemt men de
sporen van Clostridium botulinum type A. Volgens de wetgeving is een F-waarde van 3 min
bij 121,1 °C in de kern voldoende.

G-003 versie 2 dd 02/12/2015

GHP 42/53

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij

3° Frituren
Bij het frituren dient men te letten én op de versheid van het frituurvet (of olie) én op de
temperatuur bij het frituren. Frituurvet dat veelvuldig werd gebruikt of boven de 180 °C werd
verhit, kan kankerverwekkende stoffen bevatten en mag niet meer gebruikt worden. Laat het
vet of de olie nooit warmer dan 180 °C worden (wettelijk maximum). Om de vorming van
acrylamide zo veel mogelijk te vermijden wordt aangeraden te frituren bij max. 175°C. Filter
het vet of de olie om verbrande restjes te verwijderen. Als er bij een normale baktemperatuur
van 175 °C een blauwe rook vrijkomt, als het vet te donker, stroperig of ranzig wordt of als er
een soort vernislaag op de wanden van de frituurpan komt te zitten, moet men het vet
vervangen. Als vuistregel stelt men dat hetzelfde frituurvet maximaal 10 tot 12 maal kan
gebruikt worden. Bij sporadisch gebruik, wordt het frituurvet na 6 maanden vervangen. Voeg
geen vers frituurvet bij het oude frituurvet, maar vervang het volledig (KB van 22 januari
1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van
voedingsmiddelen).
3.6.6.2 Zouten en pekelen
Zouten van een product betekent dat het gehalte aan natriumchloride (NaCl) in het product wordt
verhoogd en de wateractiviteit (aw-waarde) wordt verlaagd door een behandeling met (keuken-)
zout (als dusdanig of onder de vorm van pekel). Pekelen wordt gedefinieerd als het laten
inwerken van pekel op vlees en vleesbereidingen met als gevolg een conserverende werking van
het zout of zoutvervangers.
De definities van basispekel, pekel en de eisen in verband met het pekelen worden hieronder
weergegeven:
 Basispekel: een waterige oplossing van zout of nitrietpekelzout of zoutvervangers.
 Pekel: basispekel, waaraan één of meer van de volgende stoffen toegevoegd zijn:
 saccharose, invertsuiker, dextrose, glucosestroop, honig;
 azijn;
 aroma’s of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen (waaronder
specerijen en kruiden en de extracten ervan, gist en de extracten ervan en
vleesextracten) ;
 rookaroma’s;
 de toevoegsels toegelaten in vleesproducten volgens de desbetreffende
reglementering;
 vleesextracten;
 alcoholhoudende drank.
 Eisen in verband met pekelen:
 Het water gebruikt bij de bereiding van pekel moet drinkbaar zijn.
 Het gebruikte zout en nitrietpekelzout, de andere toegelaten ingrediënten en de
toevoegsels moeten voldoen aan de bepalingen van de voor ieder van hen
bestaande reglementering.
 De pekeltechniek, de duur van het pekelen en de samenstelling van de pekel moet
zodanig zijn dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de reglementering
tot vaststelling van de lijst van de in de levensmiddelen toegelaten toevoegsels en
toegelaten bijkomstige ingrediënten.
 Voor het pekelen van natuurdarm mag uitsluitend een waterige zoutoplossing
aangewend worden met uitsluiting van het gebruik van nitrietpekelzout.
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De gebruikte aroma’s of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen,
dienen te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de reglementering inzake
aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.
De gebruikte rookaroma’s moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in de
reglementering inzake rookaroma’s.

Er bestaan heel wat methodes om te zouten. Men maakt een onderscheid tussen droogzouten
waarbij het vlees in contact wordt gebracht met niet opgelost zout en het natzouten (bakpekelen,
injectiepekelen) waarbij men gebruik maakt van een zoutoplossing.
Wil men veilige, gezouten vleesproducten produceren dan dient aan volgende punten aandacht
worden besteed:
 De concentratie of dichtheid van de pekel: voor rauwe zouterijproducten gebruikt men
een pekel met 18-25 % NaCl, bij de productie van kookham ligt deze concentratie lager:
10-14 % NaCl.
 De versheid van de pekel: de gebruikte pekel mag geen (beginnend) bederf vertonen. De
belangrijkste signalen van pekelbederf zijn: geur- en smaakafwijkingen, troebel worden,
schuimvorming, slijmerig worden, schimmelhuid, kleurafwijkingen, de pH van de pekel
(boven pH 7 is de pekel bedorven, onder pH 5,6 verzuurd).
 Het gebruikte vlees: vlees dat dient gezouten te worden, moet na het slachten zo vlug
mogelijk afgekoeld worden. Hammen worden hygiënisch en mooi versneden en mogen
geen inkervingen of scheuren in het spiervlees vertonen. Verder kan het vlees op basis
van de pH-waarde gesorteerd worden. PSE-vlees vertoont een slechte waterbinding en
is daarom voor de bereiding van kookham minder geschikt. DFD-vlees vertoont een
hoog waterbindend vermogen en is daarom voor de bereiding van rauwe ham minder
geschikt.
 De temperatuur: bij het begin van het zoutproces bevat het vlees nog te weinig zout
waardoor de aanwezige schadelijke micro-organismen zich kunnen vermenigvuldigen.
Daarom is het aangeraden om te starten bij een temperatuur lager dan 5 °C. Tijdens
het zouten mag de temperatuur van het product niet boven de 7 °C oplopen. Tijdens
het pekelen mag de temperatuur van de werkplaats de omgevingstemperatuur zijn op
voorwaarde dat de nodige maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat de pekel
(en het product) deze (hoge) temperatuur aanneemt. Het is dus bijvoorbeeld niet
verplicht de pekelinjectiemachine in een gekoelde ruimte te plaatsen, maar dit kan wel
handig zijn om een opwarming van het vlees te voorkomen.
 De zoutconcentratie van het eindproduct omdat die mee de aw-waarde van het
eindproduct bepaalt.
 Bij de productie van rauwe zouterijwaren let men er op dat het drogen bij maximum
15°C en het roken bij maximum 25 °C gebeurt (zie 3.6.6.3). Het narijpen gebeurt bij
12 tot 18 °C en een relatieve vochtigheid van 70 tot 75 %.
 De hygiëne bij de afwerking (kantsnijden, ontvetten, voorkomen van schimmelgroei).
Het beheersen van het zouten voor gezouten en gedroogde producten is zeer belangrijk. Het
toevoegen van een bepaalde hoeveelheid zout op het oppervlak van het vlees garandeert niet
dat een voldoende zoutconcentratie bereikt wordt in de kern van het product. Het is belangrijk
dat een voldoende lage aw (<0,94) bereikt wordt vóór het roken.
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3.6.6.3 Roken
Traditioneel roken betekent het behandelen met rook afkomstig van hout met als gevolg dat
stoffen met antimicrobiële werking (zoals formaldehyde, acetaldehyde, fenolen en organische
zuren) door de producten worden opgenomen. Tijdens het traditionele rookproces kan ook de awwaarde dalen. De antimicrobiële werking van het roken is beperkt, vandaar dat roken dikwijls
gecombineerd wordt met drogen of pekelen. Vandaag worden vleesproducten voornamelijk
gerookt omwille van de typische rookkleur, -aroma en -smaak.
Het roken moet worden uitgevoerd op het einde van de rijping (na de koude rijpingsstap voor
gezouten en gedroogde producten en na de pH-stabilisatie voor gefermenteerde en gedroogde
producten) zodat de verspreiding van het zout en het drogen voldoende zijn om de
wateractiviteit tot op een voldoende laag niveau (aw < 0,94) te brengen om de microbiële
groei te beperken.
De temperatuur voor het roken bedraagt meestal 20-25°C. Wanneer gerookt wordt bij
temperaturen hoger dan 25°C wordt aanbevolen om de rooktijd te beperken. De duur van het
roken moet in dat geval onderbouwd worden (op basis van literatuurgegevens, experimentele
validatie…; bijv. bij de productie van Jambon d’Ardenne zorgt het vooraf zouten en drogen
voor voldoende stabiliteit).
Om te voorkomen dat er bij de rookvorming toxische stoffen worden gevormd, moet het hout dat
gebruikt wordt aan volgende eisen voldoen:
 Het voor de bereiding gebruikte hout mag in de zes maanden onmiddellijk
voorafgaande aan het kappen en daarna niet opzettelijk of onopzettelijk behandeld zijn
met chemische stoffen, tenzij kan worden aangetoond dat de voor die behandeling
gebruikte stof bij de verbranding geen mogelijk toxische stoffen doet ontstaan.
 Enkel onschadelijk hout van loofbomen (eik, beuk en andere harde houtsoorten) mag
aangewend worden. Hout afkomstig van naaldbomen mag niet gebruikt worden.
 Er mogen kruiden, specerijen, twijgen van jeneverstruiken en twijgen, naalden en
kegels van sparren worden toegevoegd indien zij vrij zijn van residuen van
opzettelijke of onopzettelijke chemische behandeling. Vraag een certificaat aan uw
leverancier van het hout.
Verder stelt de wetgever dat in gerookt vlees en gerookte vleesproducten het gehalte aan het
kankerverwekkende 3,4 benzopyreen niet meer dan 2 µg/kg mag bedragen en de som van
benzo(a)pyreen, benz(a)antraceen, benzo(b)fluorantheen en chryseen niet meer dan 12µg/kg.
In plaats van het traditionele rookproces kan ook gebruik worden gemaakt van rookaroma’s.
Rookaroma’s worden bereid uit rook die wordt gefractioneerd en gezuiverd. Rookaroma’s
kunnen bijvoorbeeld worden vermengd in of verneveld over het product. Producten kunnen ook
gerookt worden met behulp van geregenereerde rook afkomstig van rookaroma’s. Wanneer
rookaroma’s worden gebruikt, dient te worden voldaan aan de voorwaarden gesteld in de
reglementering inzake rookaroma’s.
3.6.6.4 Rijpen (fermenteren)
Fermenteren wordt gedefinieerd als een proces waarbij de groei van ongewenste microorganismen wordt afgeremd door een pH-verlaging. Bij fermentatie is de daling het gevolg van
de preferentiële ontwikkeling van gewenste micro-organismen die zuren produceren. In plaats
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van fermenteren wordt ook soms de term “rijpen” gebruikt, hoewel “rijpen” een bredere
betekenis kan hebben dan fermenteren.
Bij de productie van gefermenteerde worstsoorten maakt men een onderscheid tussen
snelgefermenteerde en traaggefermenteerde worsten. Hun voornaamste karakteristieken worden
in tabel 3 weergegeven.

Snelle fermentatie







hoge fermentatietemperatuur
(20-28 °C)
weinig gewichtsverlies (hoge
waarde: 0,95-0,90)
snelle pH-daling (tot 4,8-5,2)
weinig rijpingsaroma
weinig stabiele kleur
beperkte bewaring

Trage fermentatie

aw-







lage fermentatietemperatuur
(15-18°C)
veel gewichtsverlies (lage aw-waarde:
< 0,90)
trage pH-daling (tot 5,3-5,8)
volwaardig rijpingsaroma
uitgesproken en stabiele kleur
lange bewaring

Tabel 3. Karakteristieken van snel- en traaggefermenteerde droge worsten.
De houdbaarheid van deze en andere vleesproducten wordt bepaald door een combinatie van de
zuurtegraad (pH) en de aw-waarde (tabel 4).
Vleesproducten

Aanbevolen bewaartemperatuur en de combinatie van de pH- en de
aw-waarde

gemakkelijk
bederfbaar

pH-waarde ≥ 5,2 en aw-waarde ≥ 0,95
bewaring bij ≤ + 4 °C

bederfbaar

pH-waarde ≤ 5,2 en ≥ 5,0 en aw-waarde ≤ 0,95 en ≥ 0,91
bewaring bij ≤ + 7 °C

gemakkelijk
bewaarbaar
(microbiologisch
stabiel)

pH-waarde ≤ 5,2 en aw-waarde ≤ 0,95
of alleen een pH-waarde ‹ 5,0
of alleen een aw-waarde ‹ 0,91

geen koudebewaring vereist
Tabel 4. pH en aw-waarde als criterium voor de klassering van de houdbaarheid van
vleesproducten
Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat de verduurzaming van snelgefermenteerde worsten voornamelijk
steunt op een lage pH, terwijl deze van de traaggefermenteerde worsten steunt op een lage awwaarde.
3.6.6.5 Aanzuren (marineren)
Aanzuren is het behandelen met azijn of met een oplossing van één of meer organische zuren,
met als gevolg dat de bewaring verzekerd wordt door pH-verlaging.
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Nagenoeg alle pathogene en de meeste bederfveroorzakende micro-organismen worden bij een
pH lager dan 4,5 in hun ontwikkeling geremd. Wel kunnen melkzuurbacteriën, gisten en
schimmels doorgroeien. Schimmels kunnen de organische zuren echter als koolstofbron
gebruiken waardoor de pH zal stijgen en bederf kan optreden.
Naast de pH speelt ook de dissociatiegraad van de zuren een rol. Hoe minder de zuren
gedissocieerd zijn, hoe beter hun werking. Azijn is bij eenzelfde pH efficiënter dan melkzuur dat
beter is dan citroenzuur en dit is beter dan wijnsteenzuur.
Aangezuurde producten zoals marinades en zeker de verschillende soorten vleessalades, zal men
bijkomend beschermen door ze gekoeld te bewaren.
3.6.6.6 Langdurige droge afrijping (“dry-aging”), een bijzonder geval van vleesrijping
Na het slachten, nemen we een evolutie waar van de textuur van het vlees, die we in drie
fasen kunnen onderverdelen:
 Onmiddellijk na de dood zijn de spieren soepel en elastisch. We kunnen de ledematen
die aan het karkas bevestigd zijn, gemakkelijk bewegen. We spreken dan van een
stuiptrekkende toestand. De stuiptrekkende toestand kan worden verklaard door de
beschikbaarheid van energie die noodzakelijk is voor de ontspanning van de spier.
 Deze toestand verdwijnt geleidelijk naargelang de consumptie van de energiereserves
waarover de spier beschikte op het tijdstip van de dood, in de vorm van glycogeen, en
de verzuring die ermee gepaard gaat. We bemerken het progressief en onomkeerbaar
optreden van de lijkstijfheid (of rigor mortis). Het vlees wordt hard en het is dan niet
meer mogelijk om de ledematen over het karkas te bewegen.
 Zodra de toestand van lijkstijfheid is bereikt, wordt nochtans een vermindering van de
hardheid van het vlees vastgesteld. Dit fenomeen dat losstaat van de lijkstijfheid,
hangt samen met de actie van enzymes die bepaalde proteïnen van de structuur van de
spier (proteasen) afbreken. Die endogene enzymen treden snel na de dood in werking,
maar hun effect op de malsheid kan pas worden waargenomen na de volledige intrede
van de lijkstijfheid. De duur van dit proces varieert in functie van de temperatuur
(koude vertraagt de actie van de enzymen) en de soort (snelheid: gevogelte > varken >
rund). Aangezien het koelen van de karkassen en van het vers vlees verplicht is, kan
onder die omstandigheden worden beschouwd dat het natuurlijke mals worden van het
vlees door die enzymen enkele uren duurt bij gevogelte, één tot meerdere dagen bij
varkens en één tot meerdere weken bij runderen. Bijgevolg volstaat de termijn die
nodig is voor het afkoelen van het karkas en voor de verdeling van het vlees dat ervan
afkomstig is, gewoonlijk om voldoende mals vlees te verkrijgen wanneer het gaat om
gevogelte of varkensvlees. Bij runderen daarentegen is die termijn (24-48u) niet
voldoende en dus moet het vlees langer worden bewaard dan de termijn die nodig is
voor het afkoelen en het bereiden ervan, met als doel de malsheid ervan te verbeteren.
Deze handelswijze wordt rijping genoemd. Dit wordt systematisch toegepast bij
runderen.
Traditioneel verliep (of verloopt) de rijping van het rundsvlees in de vorm van karkassen of
kwartieren. Deze worden in een koude kamer gehouden tot aan het versnijden en in stukken
verdelen dat wordt toegepast wanneer het vlees een voldoende grote graad van malsheid heeft
bereikt (in de grootteorde van een week voor jonge runderen, langer voor oudere runderen). In
deze omstandigheden wordt geleidelijk een oppervlakkige korstvorming vastgesteld van het
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karkas of van de kwartieren, welke samenhangt met de verdamping van het water op de
oppervlakte van het karkas. Dit fenomeen geeft aanleiding tot een daling van de
wateractiviteit op de oppervlakte en beperkt de groei van micro-organismen.
In de industriële keten gebeurt de rijping van vlees heel vaak onder vacuümomstandigheden.
Na een volledige koeling (in de orde van 24-48u) wordt het karkas in de vorm van "snijklare"
stukken versneden, die onmiddellijk vacuüm worden verpakt en gekoeld worden bewaard.
Die kunnen worden verdeeld in deze vorm (groothandel) of na het verdelen in stukken en het
herverpakken (consumentenporties). De vacuümverpakking toegepast tijdens het rijpen
verhindert de proteasen niet om in actie te treden en maakt het dus mogelijk om het gewenste
niveau van malsheid te bereiken. Dit heeft als voordeel dat het verlies aan water na verloop
van tijd wordt beperkt want zodra het vlees vacuüm verpakt is, is de verdamping van water
aan de oppervlakte niet meer mogelijk. Voor deze wijdverspreide rijpingsmethode gebruikt
men bijgevolg vaak de term « wet aging » (wat in het Nederlands zou kunnen vertaald
worden door natte afrijping). In dergelijke omstandigheden kan het vlees meerdere weken in
de koudeketen worden bewaard of zelfs verschillende maanden. Het vacuüm bewaren creëert
omstandigheden die gunstig zijn voor de melkzuurbacteriën welke het voordeel hebben dat zij
een competitief effect hebben ten aanzien van bedervende of pathogene bacteriën, maar het
nadeel dat ze een zure ("zurige") smaak opwekken wanneer hun ontwikkeling te groot is.
«Droge» afrijping (of «dry aging») is een bijzondere rijpingsmethode die eruit bestaat de
traditionele aanpak van de afrijping (zonder verpakking) toe te passen op stukken vlees, over
het algemeen de meest edele delen van het karkas die over een vetlaag beschikken. Deze
stukken ondergaan het proces opgehangen aan haken of liggend op rekken die de circulatie
mogelijk maken van de lucht die nodig is voor de korstvorming. Er moet worden verduidelijkt
dat dit proces niet van toepassing is op slachtafval. Het belang van deze methode ligt in de
ontwikkeling van meer uitgesproken aroma's en een zachte textuur. De toegepaste rijpingstijd
varieert volgens de gevallen; deze bedraagt vaak ten minste meerdere weken. De beheersing
van dit rijpingsproces - en meer in het bijzonder de beheersing van de microbiologische
kwaliteit - van het vlees dat hiervan afkomstig is, hangt af van de beheersing van de goede
hygiënepraktijken en van de controle van de toegepaste omgevingsomstandigheden
(temperatuur en relatieve vochtigheid). Er moet worden opgemerkt dat vers rundsvlees niet
mag worden bewaard bij een temperatuur van meer dan +7 °C. Wat de relatieve vochtigheid
betreft, is het moeilijk om een precieze waarde te geven, maar er moet onthouden worden dat
deze relatieve vochtigheid een goede korstvorming van het vlees mogelijk moet maken om de
groei van bacteriën en van schimmels aan de oppervlakte te vermijden. Momenteel worden
studies uitgevoerd om na te gaan welke waarden van relatieve vochtigheid in het algemeen
aanvaardbaar zijn. In afwachting van de resultaten, dient de slager zijn werkmethode zelf te
onderbouwen. Vóór de verdeling aan de consument en/of het gebruik ervan, moet dit soort
vlees worden bereid door het verwijderen van de droge, harde en zwartgekleurde korst die
zich heeft gevormd.
3.6.7 Verpakkingsmethoden
U kan ervoor kiezen uw producten voorverpakt te koop aan te bieden aan de consument.
Verpakken onder beschermde atmosfeer of vacuüm verpakken kunnen ervoor zorgen dat uw
product langer houdbaar blijft.
Bij het vacuüm verpakken wordt de lucht uit de verpakking gehaald. Omdat ook de zuurstof
uit de verpakking wordt gehaald, zal de ontwikkeling van aërobe micro-organismen geremd
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worden en nemen ook de oxidatiereacties (het ranzig worden van vetten) af. Hou er echter wel
rekening mee dat bij deze verpakkingsmethode het product wordt samengedrukt
(vochtverlies) en vlees zijn rode kleur verliest door de afwezigheid van zuurstof.
U kan eenvoudig aan een verpakking zien of ze vacuüm getrokken is of niet.
Bij verpakken onder gewijzigde atmosfeer wordt een andere gassamenstelling in de
verpakking ingebracht dan deze aanwezig in de normale atmosfeer. Deze methode wordt vaak
gebruikt om minder zuurstofgas in de verpakking te bekomen en/of een verhoogde CO2
concentratie, die de ontwikkeling van bacteriën kan remmen bij voldoende hoge
concentraties. Voor vers rood vlees worden soms verhoogde zuurstofconcentraties, van 70 –
80%, toegepast om de heldere, rode kleur van het vlees te behouden.
Indien u deze techniek wil toepassen, dient u rekening te houden met het volgende:
 bepaal per product de aangepaste verhouding zuurstofgas, koolstofdioxide en
stikstofgas;
 zorg voor een geschikte verpakking die voldoende ondoorlaatbaar is voor de gassen en
de gewenste gassamenstelling kan behouden;
 onderhoud het verpakkingstoestel en verzeker u ervan dat de geïnjecteerde gassen
geschikt zijn voor gebruik voor levensmiddelen.
Vergeet niet dat bij de etikettering van deze voorverpakte producten (zie 5.2.6) het volgende
vermeld moet worden: “Verpakt onder beschermende atmosfeer”.
3.6.8 Controle op niet-overeenstemming
In de verschillende stadia van de productie moeten er controles worden uitgevoerd. Controles
kunnen plaatsvinden:
 tijdens de ontvangst van goederen (grondstoffen);
 tussentijds (halffabricaten);
 op het eindproduct.
Hierbij kunnen er afwijkingen (niet-conformiteiten) vastgesteld worden. Afhankelijk van de aard
van het probleem kan een verschillende bestemming gegeven worden aan het afwijkend product:
 in bepaalde gevallen is verwerking mogelijk, op voorwaarde dat de voedselveiligheid
niet in het gedrang komt;
 een andere bestemming krijgen (vb. bestemming diervoeder, indien voldaan is aan de
reglementering voor dierlijke bijproducten en de reglementering voor de diervoeders);
 verwijderd worden als afval (zie 3.6.3).
Identificeer duidelijk de afwijkende, niet-conforme producten en sla ze op een passende manier
op in afwachting van een gepaste bestemming: de terugname door de leverancier, een aangepaste
verwerking of de ophaling. Ze mogen op geen enkele manier kunnen verward worden met
conforme producten. Er is een procedure voor het beheer van de afwijkende producten en
hieromtrent worden ook de nodige registraties uitgevoerd.

3.7 Gevaren verbonden aan het management
De slager moet producten fabriceren en verkopen die én voldoen aan de wettelijke
samenstellingnormen én veilig zijn voor de consument. Een goed management moet er voor
zorgen dat er voldoende middelen zijn om elke aantasting van de veiligheid van de producten
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te voorkomen. Dit houdt een aangepaste infrastructuur en uitrusting, een doeltreffend
onderhoud en een voldoende reiniging in. De organisatie van de werkzaamheden moet hier
naar zijn aangepast (zie 3.7.1).
Daarnaast moet de slager zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel om alle taken
uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat alle activiteiten die van belang zijn in het kader van de
voedselveiligheid, ononderbroken kunnen verlopen, ook tijdens ziekte of verlofperiodes. Het
personeel moet de gepaste opleiding hebben genoten (zie 3.7.2). Alle nodige informatie in het
kader van de voedselveiligheid moet beschikbaar gesteld worden voor alle personeelsleden.
De informatie kan bijvoorbeeld aangeleverd worden aan de hand van opleidingen (intern of
extern), instructies, procedures of affiches (vb. de door het FAVV gepubliceerde quick start
fiches3).
Tot slot moet er op toegezien worden dat de prestaties van het bedrijf er voor zorgen dat de
afgeleverde producten voldoen aan de (wettelijke) vereisten. De prestaties van het bedrijf zijn
afhankelijk van het volledige productieproces, waardoor de leverancier hierin reeds een
belangrijke rol speelt.
3.7.1 Een doeltreffende en efficiënte organisatie van de werkzaamheden
Een doeltreffende en efficiënte organisatie van de werkzaamheden vereist een
driestappenplan:
1. De slager moet vooreerst zorgen dat zijn slagerij voldoet aan de inrichtingseisen,
zoals die door de algemene en de specifieke hygiënewetgeving zijn
geformuleerd;
2. Vervolgens moet er gewerkt worden volgens de goede hygiënische praktijken
(GHP);
3. Pas nadat de inrichting in orde is gebracht en er gezorgd is voor goede
hygiënische praktijken, heeft het zin te starten met het opstellen, toepassen,
naleven en herzien van op de hygiëne gerichte veiligheidsprocedures (HACCP;
zie deel 4).
Wanneer de levensmiddelen eenmaal op een voedselveilige manier zijn geproduceerd, moet
de slager daarna bij de verkoop nog de nodige maatregelen nemen om goed te communiceren
met de consument (zie ook deel 5).
3.7.2 Een aangepaste opleiding, de nodige vergunningen, machtigingen en attesten
Niemand mag het beroep van beenhouwer en/of spekslager uitoefenen zonder te beschikken
over een vergunning beenhouwer-spekslager (M.B. van 22 april 2010 betreffende het
beroep van beenhouwer en spekslager). Dergelijke vergunning vereist een bewijs van
beroepsbekwaamheid.
Een bewijs van beroepsbekwaamheid kan op de volgende manieren worden aangetoond:
 hetzij via een diploma van beenhouwer - spekslager,
 hetzij via een getuigschrift van leertijd,
 hetzij via een beroepservaring van drie jaar voltijds of van 4 jaar deeltijds, bewezen
door een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een Sociaal
verzekeringsfonds voor zelfstandigen of door elk ander afdoend document.
3

www.favv.be > Professionelen > Autocontrole > Sector distributie: Quick Start Fiches
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Tijdens de audit volstaat het om de vergunning van de slagerij (op naam van de
verantwoordelijke slager) te kunnen voorleggen, aangezien deze niet wordt uitgereikt zonder
een bewijs van beroepsbekwaamheid.
Verder moet elke slagerij beschikken over een toelating afgeleverd door het FAVV, zoals
bedoeld in artikel 3, §2 en in bijlage III, punt 2.1. van het koninklijk besluit van 16 januari
2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
De toelating dekt verschillende activiteiten die afzonderlijk moeten worden aangegeven
indien ze worden uitgevoerd. Het betreft de activiteiten vleeswinkel (detailhandel in vers
vlees, vleesbereidingen, gehakt vlees, vleesproducten en in bijproducten van dierlijke
oorsprong), het verwijderen van de wervelkolom in het kader van maatregelen tegen
overdraagbare spongiforme encefalopathieën en ambulante vleeswinkel.
Meer informatie is terug te vinden op de website van het FAVV: www.favv.be >
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie. Voor de aanvraag van de toelating
dient het “Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning” te
worden gebruikt. Meer informatie over de activiteiten “vleeswinkel”, het verwijderen van de
wervelkolom in het kader van maatregelen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën
(“Beenhouwerij (GRM)”) of “ambulante vleeswinkel” is terug te vinden onder
Activiteitenlijst > Activiteiten fiches.
Zoals elke vakman dient de slager zich continu bij te scholen. Er is immers een voortdurende
wijziging in de verschillende wetgevingen (fiscale, sociale, milieu- en
levensmiddelenwetgeving) en consumentvoorkeuren. Ook moet hij op de hoogte blijven van
wat er in de vleessector leeft. Denken we maar aan de problematiek van BSE, dioxine, GRM,
het gebruik van groeistimulatoren enz. Voor deze bijscholing kan hij terecht bij zijn
beroepsorganisatie (voordrachtavonden, tijdschriften, brochures, leerboeken) of in de
opleidingscentra. Wanneer bij een gevolgde opleiding een attest wordt uitgereikt, dient deze
te worden bijgehouden. Van alle opleidingen (ook van deze die door de slager zelf worden
gegeven aan het personeel) moet een registratie worden bijgehouden van de datum en de aard
van de opleiding (het ontwerp), evenals de identiteit van de opgeleide personen. Dit kan
eenvoudig, bijvoorbeeld door de werknemer een infofiche te laten ondertekenen en dateren.
Volgens de verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne heeft de slager de
plicht zijn personeel een op zijn activiteiten aangepaste (hygiëne)opleiding te verschaffen.
Hiertoe kan hij de Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij gebruiken. Even
belangrijk, zelfs belangrijker, is zijn voorbeeldfunctie: “woorden wekken, voorbeelden
trekken”. Een gebrek aan middelen of een overdreven werkdruk kunnen de prestaties van
goed opgeleide personen doen afnemen.
3.7.3 Bewaking van prestaties
De goede werking van de slagerij moeten bekeken worden over alle processen: vanaf
ontvangst van de grondstoffen tot verkoop van de eindproducten.
De kwaliteit van de grondstoffen is verbonden aan de werking van de leveranciers. De
bewaking van de prestatie van leveranciers begint bij een leverancierslijst. Deze lijst bevat
de contactgegevens van alle leveranciers en een overzicht van de producten die zij leveren.
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Als alternatief voor deze lijst kan men gebruik maken van het ingaand register (zie hoofdstuk
5.2.1) indien de grootte van het bedrijf dit toelaat en het systeem beheersbaar blijft.
Tijdens de productieprocessen maakt u gebruik van meettoestellen. De goede werking van de
meettoestellen die worden gebruikt bij de monitoring van de CCP's of die van belang zijn om
de voedselveiligheid van de producten te garanderen, moet verzekerd worden. Het betreft o.a.
thermometers, pH-meters, weegtoestellen voor het afwegen van additieven … Daarom zijn de
volgende acties noodzakelijk:
 Identificeer de betrokken meettoestellen en neem ze op in een lijst;
 Controleer jaarlijks de goede werking van de toestellen;
 Registreer de uitgevoerde controles en bepaal de status van het meettoestel op de lijst
(voldoet of voldoet niet);
 Identificeer niet-conforme meettoestellen en geef dit duidelijk aan op het toestel zelf;
 Houd rekening met de resultaten van de controles;
 Niet-conforme meettoestellen moeten hersteld worden voor ze opnieuw gebruikt
worden en, indien nodig, vervangen worden.
Beschrijf ook de methode die gehanteerd wordt voor de controle (verificatie). Voor een
thermometer die geschikt is voor temperatuursmetingen tussen 0 en 100 °C kan bijvoorbeeld
de temperatuur van water dat aan het koken is (100 °C) en de temperatuur van een mengsel
(50/50) van ijs en koud water (0 °C) gemeten worden.
In plaats van zelf te verifiëren, kan de operator de goede werking van de thermometers ook
laten nazien door een leverancier/fabrikant/laboratorium.
Het certificaat van nazicht van de thermometer van de leverancier, de fabrikant of het
laboratorium moet bewaard worden, evenals de registraties van het intern uitgevoerde nazicht.
Wanneer een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft en dit soort thermometer
geen justering toelaat, kan de justering worden vervangen door een wijziging in de gemeten
waarde om zodoende de fout te compenseren. De systematische fout moet echter stabiel of
gering zijn (minder dan 1 °C). Er is geen maximum aanvaardbare systematische fout wanneer
deze stabiel is. Indien de thermometer gejusteerd kan worden en/of de meetfout niet stabiel is,
moet de thermometer gejusteerd worden.
Een hygrometer meet de luchtvochtigheid in een ruimte. Er wordt aanbevolen de hygrometer
bij minimaal twee vochtigheidswaarden te verifiëren:
 rol de hygrometer in een vochtige doek gedurende 30 min bij 20 °C. Hij
zou moeten 96% aangeven,
 plaats de hygrometer in een hermetisch afgesloten plastic zak met een
glas verzadigde zoutoplossing (t.t.z. dat er niet opgelost zout achterblijft
in het water). Laat de hygrometer stabiliseren gedurende 8u bij 20 °C.
Deze moet 75% aangeven,
 plaats de hygrometer in een hermetisch afgesloten plastic zak met een
glas verzadigde CaCl2-oplossing. Laat de hygrometer stabiliseren
gedurende 8u bij 20 °C. Deze moet 30% aangeven,
 plaats de hygrometer in een hermetisch afgesloten plastic zak met een
zakje silicagel. Laat de hygrometer stabiliseren gedurende 8u bij 20 °C.
Deze moet 0% aangeven (als het apparaat tot 0% gaat).
Andere geschikte middelen, zoals bijv. commerciële kits, kunnen eveneens worden gebruikt.
Indien de behaalde resultaten niet voldoen, dient het apparaat (zie handleiding) te worden
gejusteerd en moet de verificatie opnieuw worden gedaan.
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Voor de verificatie van pekelwegers/densimeters dienen de instructies van de fabrikant te
worden gevolgd. De meeste pekelwegers/densimeters kunnen gecontroleerd worden met
gedistilleerd water bij een bepaalde temperatuur (de gemeten waarde zal afhangen van de
schaal gebruikt door het toestel). Indien een meetfout wordt vastgesteld, moet ofwel rekening
worden gehouden met deze fout (pekelwegers/densimeters die niet kunnen gejusteerd
worden), ofwel zal de uitrusting moeten gejusteerd worden aan de hand van de handleiding
(pekelwegers/densimeters die kunnen gejusteerd worden).
Andere geschikte middelen kunnen eveneens gebruikt worden.
Ga zelf jaarlijks na of uw autocontrolesysteem goed functioneert: overloop jaarlijks alle nonconformiteiten, correctieve acties en corrigerende maatregelen die u dat jaar geregistreerd
hebt. Indien een non-conformiteit meermaals werd vastgesteld, kan het nodig zijn bijkomende
maatregelen te nemen. De niet-conformiteiten die u bij de ingangscontrole vaststelde, dienen
als leveranciersbeoordeling. Hou een overzicht bij van deze jaarlijkse evaluatie en, indien van
toepassing, de bijkomende corrigerende maatregelen die je genomen hebt.
Naast de evaluatie van de niet-conformiteiten wordt aanbevolen om eens per jaar uw ACS te
controleren door gebruik maken te maken van een controlelijst, zoals bijvoorbeeld de
inspectiechecklisten van het FAVV. De checklisten voor de distributiesector zijn beschikbaar
op de website van het FAVV. Deze bijkomende controle van uw ACS is echter niet verplicht.
Zelfs indien uw ACS goed werkt, kan het zijn dat iets mis loopt en u een klacht krijgt.
Klachten wijzen op mogelijke verbeterpunten van de prestaties van de slagerij. Ze kunnen
zowel een externe (bijv. van klanten, leveranciers) als interne (bijv. van personeel) oorsprong
hebben. Onderzoek snel en doeltreffend elke klacht die betrekking heeft op de veiligheid van
de levensmiddelen. Zo vermijdt u dat de problemen escaleren en is er de kans om uw
autocontrolesysteem te verbeteren.
De interne controle, het onderzoek van klachten… kunnen problemen aan het licht brengen
die u mogelijks moet melden aan het FAVV. Meer informatie over wanneer u moet melden en
hoe u dit moet doen, is opgenomen in hoofdstuk 5.1.
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4. OP HYGIËNE GERICHTE VEILIGHEIDSPROCEDURES EN
AUTOCONTROLE (HACCP)
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven dragen zorg voor de invoering, de uitvoering
en de handhaving van één of meer permanente procedures die gebaseerd zijn op de
HACCP-beginselen.
Verordening (EG) nr. 852/2004

Het opzetten van een autocontrolesysteem om de veiligheid van de voedselketen te
garanderen, is verplicht. De HACCP vormt de basis voor het autocontrolesysteem van
de levensmiddelen.
KB van 14 november 2003

Alle slagerijen moeten de GHP zoals beschreven in deel 3, invoeren en beheersen. Verder
moeten alle slagerijen ook over een HACCP-systeem beschikken. HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points) is een systeem voor het beschrijven, beoordelen en beheersen
van gevaren die relevant zijn voor de voedselveiligheid.
De slagerijen die in aanmerking komen voor de versoepelingen (zie 1.2.3) kunnen hier enkel
van genieten voor hun activiteiten die beschreven worden in een goedgekeurde gids. Indien
een slager van de versoepelingen kan genieten, mag deze een versoepeld HACCP-systeem
invoeren.
Een versoepeld HACCP-systeem houdt in dat:
a. de gevaren, de identificatie van kritische punten en de corrigerende acties, voor zover
relevant, zonder wijzigingen worden overgenomen uit de gids,
b. de kritische grenzen ter preventie, eliminatie en reductie van potentiële gevaren, voor
zover relevant, zonder wijzigingen worden overgenomen uit de gids,
c. in verband met de bewakingsprocedures van de CCP’s de verplichting om registratie
van de uitgevoerde controles bij te houden, mag worden beperkt tot de registraties van
de non-conformiteiten,
d. de documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem mag vervangen worden door
een gids,
e. de registraties van de uitgevoerde controles evenals alle analyseresultaten moeten
worden bewaard tot 6 maand na afloop van de minimale houdbaarheid of de uiterste
consumptiedatum of, in afwezigheid daarvan, gedurende ten minste 6 maand.
Let op: wat betreft de traceerbaarheidsgegevens van rundvlees en het analyseresultaat van
gehakt vlees of vleesbereiding (minimaal 1 jaar bewaren), het register in verband met dierlijke
bijproducten (minimaal 2 jaar bewaren) en de resultaten van de wateranalyses (minimaal 3
jaar bewaren) geldt deze beperkte termijn van 6 maanden niet.
De slagerijen met versoepelingen moeten dus zelf geen eigen volledig HACCP-systeem
uitwerken zoals beschreven in 4.1. Het volstaat dat zij de gevaren en de CCP’s kennen, de
kritische grenzen en bewakingsprocedures hanteren en de corrigerende acties toepassen zoals
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beschreven in deel 4 van deze gids. Indien de slager toch een ander HACCP-systeem wil
toepassen en dus van het systeem zoals beschreven in de gids wil afwijken, moet hij kunnen
staven dat deze afwijking geen gevolgen heeft voor de voedselveiligheid.
Slagerijen zonder versoepelingen kunnen niet genieten van een versoepelde autocontrole en
moeten zelf een volledig HACCP-systeem uitwerken op basis van deel 4 van deze gids.

4.1 Uitwerken van een HACCP-systeem
Het uitwerken van op hygiëne gerichte veiligheidsprocedures en het opzetten van een
autocontrolesysteem gebeurt volgens de basisprincipes voor HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points of analyse van de gevaren en het onder controle houden van de
kritische punten).
Hierbij worden volgende stappen gevolgd:
1. identificeren en evalueren van de gevaren;
2. bepalen van de kritische controlepunten (CCP's);
3. vastleggen van de kritische grenswaarden voor de CCP's;
4. vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de CCP's;
5. correctieve acties en corrigerende maatregelen bij het overschrijden van de kritische
grenswaarden;
6. verificatieprocedures voor de punten 1 tot 5;
7. documenteren door middel van een autocontrolegids en registraties.
4.1.1 Identificeren en evalueren van de gevaren
Chemische, fysische en (micro-)biologische gevaren (zie 2.1) die oorzaak kunnen zijn van
vroegtijdig bederf of van voedselintoxicaties of -infecties of andere aandoeningen of letsels
moeten opgespoord worden op elke productiestap. Hiervoor dient per product of productgroep
een productbeschrijving en een productstroomschema te worden opgemaakt. Hierbij kan men
gebruik maken van het visgraatdiagram van Ishikawa (fig. 3) waarmee men op elke
productiestap van het productstroomschema bovenvermelde gevaren veroorzaakt door mens,
materiaal (grondstoffen), machines, materieel, milieu, methode en/of management
systematisch kan identificeren (de 7 M's, zie deel 3).
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Figuur 3: Visgraatdiagram (7 M’s) behulpzaam bij het systematisch opsporen van chemische,
fysische en (micro-)biologische gevaren die oorzaak kunnen zijn van vroegtijdig bederf of
voedselintoxicaties of –infecties of andere aandoeningen of letsels.
Om alle mogelijke gevaren te identificeren, dient men rekening te houden met het te
verwachten gebruik van het product en de doelgroep die het product zal consumeren. Zal de
eindverbruiker het product zelf bijvoorbeeld nog moeten verhitten vooraleer hij het kan
consumeren?
Bij het opstellen van het productstroomschema moeten alle bewerkingsstappen in rekening
worden gebracht. Bovendien moet het stroomschema getoetst worden aan het werkelijke
fabricageproces in het bedrijf.
4.1.2 Bepalen van de kritische controlepunten (CCP's)
Eenmaal de mogelijke gevaren opgespoord zijn, moeten ze een risicoanalyse
(gevarenevaluatie) ondergaan. Aan de hand van deze risicoanalyse woorden de CCP’s
bepaald.
Een kritisch controlepunt is een processtap waarop controle kan uitgeoefend worden én waar
deze controle essentieel is om een gevaar te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar
niveau te reduceren.
Voorbeelden van dergelijke kritische controlepunten zijn:
 tijd/temperatuur combinatie bij het pasteuriseren (bijv. bij de productie van pastei,
kookworst en kookham), en het steriliseren (bijv. bij de productie van
vleesconserven),
 rijpen (bijv. voldoende lage pH en aw-waarde bij snelgerijpte droge worsten),
 zouten (voldoende pekelzout bij de bereiding van droge ham),
 verpakking (in vacuüm of gas verpakte levensmiddelen).
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De basis van een risicoanalyse wordt gevormd door:
RISICO = KANS x EFFECT
Risico: het risico dat een bepaald gevaar inhoudt voor de volksgezondheid. Het risico van een
gevaar wordt bepaald door zowel de kans van voorkomen (frequentie) als de gevolgen (ernst)
ervan te evalueren.
Kans: 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, … .
Effect: de ernst of het effect is het gevolg voor de consument die bij consumptie aan het
gevaar wordt blootgesteld.
De kans kan klein, matig tot groot zijn. Het effect kan ook klein, matig tot groot zijn.
Het risico wordt bepaald aan de hand van de tabel in figuur 4.
Groot
Matig
Klein
KANS
Klein

Matig

Groot

EFFECT
groot risico

potentieel risico

geen reëel risico

Figuur 4: Basis van een risicoanalyse
Op basis van het product KANS x EFFECT kan men de risico's onderbrengen in 3
categorieën. Aan de hand hiervan wordt beslist of het gevaar wordt beheerst als een CCP, een
punt van aandacht (PVA) of dat GHP volstaan.





geen reëel risico: hier zijn geen preventieve maatregelen nodig of volstaan GHP, wel
is er een regelmatige verificatie vereist om het gevaar opnieuw te evalueren.
potentieel risico: hier zijn er gevaren aanwezig die een mogelijk risico inhouden. Hier
kunnen de gevaren door de normale preventieve maatregelen (GHP) beheerst worden
(zoals bijv. het inkoopplan, het schoonmaakplan, ongediertebestrijding, persoonlijke
hygiëne, reiniging en ontsmetting). In bepaalde gevallen zijn meer specifieke
preventieve maatregelen nodig en worden de gevaren beheerst als punten van aandacht
(PVA). Het management moet er voor zorgen dat deze preventieve maatregelen
worden gehandhaafd en met regelmaat worden geverifieerd (bijv. door interne
controles, zie 3.7.3).
groot risico: hier zijn gevaren aanwezig die een direct risico vormen. Het zijn kritieke
controle punten (CCP’s. De gevaren kunnen enkel beheerst worden door het nemen
van specifieke maatregelen (bijv. drogen, zouten, aanzuren, roken, rijpen, koelen,
diepvriezen, pasteurisatie, sterilisatie, gebruik van conserveermiddelen,…) die een
validatie (= controle of de genomen maatregelen voldoen om het gevaar te beheersen),
registratie en verificatie vereisen.
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Enkele voorbeelden ter verduidelijking:


Vers vlees: productiestap ontvangst grondstoffen
- gevaar: chemisch: aanwezigheid van residuen van verboden diergeneesmiddelen
- kans: klein door de controle op de productie van levende dieren en in de
slachthuizen
- effect: klein tot matig
- risico: geen reëel risico => hier moeten geen specifieke preventieve maatregelen
worden genomen, het gevaar kan op niveau van de slagerij enkel worden beheerst
door de keuze van de leverancier en een goede ingangscontrole (evt. letten op
spuitplekken op karkassen)



Productie van gehakt vlees: productiestap malen en mengen
- gevaar: fysisch: ijzervijlsel afkomstig van messen en platen dat terechtkomt in het
vlees
- kans: klein
- effect: matig tot groot
- risico: potentieel risico => hier moeten specifieke preventieve maatregelen worden
genomen, het gevaar wordt beheerst als PVA



Productie van verhitte vleesproducten in blik: productiestap pasteurisatie
- gevaar: microbiologisch: aanwezigheid van Salmonella enteritidis in eindproduct
- kans: matig
- effect: groot: de bacterie veroorzaakt ziekte met ernstige symptomen die bij
jongeren, ouderen en verzwakte personen de dood tot gevolg kan hebben
- risico: groot risico => hier moeten specifieke preventieve maatregelen worden
genomen, het gevaar wordt beheerst als CCP

4.1.3 Vastleggen van kritische grenswaarden voor de CCP’s
Een kritische grenswaarde is een criterium dat het aanvaardbare scheidt van het
onaanvaardbare.
Voor elk kritisch controlepunt moeten kritische grenswaarden worden vastgesteld teneinde te
kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of
reductie van een onderkend gevaar.
Voor het vaststellen van kritische grenswaarden zal men rekening houden met interne of
externe criteria of specificaties.
Enkele voorbeelden:
 de kerntemperatuur van diepgevroren vlees mag maximum – 18 °C bedragen,
 bij de bereiding van leverworst moet de kerntemperatuur minstens op + 75 °C
gehouden worden gedurende minstens 14 min,
 in niet warmtebehandelde, gepekelde, gedroogde vleesproducten mag volgens de
wetgeving maximum 150 mg NaNO2/kg gebruikt worden.
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4.1.4 Vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de CCP's
Via visuele (bijv. kookproces) en sensorische waarnemingen en door metingen (bijv.
temperatuur, tijd, pH, pekelsterkte, weging,…) kan men nagaan of het betreffende CCP
binnen de kritische grenswaarde blijft.
Van belang is ook:
 de frequentie waarmee men wil meten of bewaken,
 de wijze waarop het meettoestel wordt geijkt,
 de plaats waar wordt gemeten,
 de wijze waarop wordt geregistreerd (discontinu, continu),
 wie verantwoordelijk is voor de meting.
4.1.5 Correctieve acties en corrigerende maatregelen bij het overschrijden van de
kritische grenswaarden
Van zodra er vastgesteld wordt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is,
moeten correctieve acties en zo nodig corrigerende maatregelen genomen worden. Een
correctieve actie is een actie op korte termijn die zo snel mogelijk genomen moet worden als
men ziet dat een kritische grenswaarde overschreden wordt. Corrigerende maatregelen moeten
genomen worden als men ziet dat de overschrijding vaak gebeurt. De slager moet dan na gaan
waarom het probleem zich telkens opnieuw voordoet en welke maatregel dit kan voorkomen.
Men dient te weten:
 wanneer, hoe, met welke middelen en door wie de waargenomen afwijkingen kunnen
of moeten gecorrigeerd worden,
 wat er met de niet-conforme producten dient te gebeuren,
 hoe en door wie dat alles moet geregistreerd worden.
Voorbeeld:
 Vers vlees: productiestap ontvangst vers vlees van pluimvee wordt beheerst als CCP
- gevaar: microbiologisch: aanwezigheid en vermeerdering van Salmonella
- controlepunt: koeling
- kritische grenswaarden: temperatuur 4 °C (tot max. 7 °C)
- bewaking: meting van de temperatuur van het vlees bij elke ontvangst
- correctieve actie bij afwijking: weigeren van vlees; na veelvuldige afwijkingen bij
ontvangst kan het nodig zijn een corrigerende maatregel te nemen, in dit geval
bijvoorbeeld veranderen van leverancier.
4.1.6 Verificatieprocedures
De verantwoordelijke dient ervoor te zorgen dat het HACCP-systeem niet verwatert. Daarom
moet het HACCP-systeem regelmatig op zijn efficiëntie bekeken worden. Worden de
procedures wel gevolgd? Werkt het systeem wel? Zijn de gevaren onder controle? Let men
voldoende op de grondstof-, product- en processpecificaties? Hoe zit het met de controleinstructies, de werkinstructies en de bedieningsinstructies? Wordt er frequent en vakkundig
gemeten en geregistreerd?
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4.1.7 Documentatie en registratie
4.1.7.1 Documentatie
Het HACCP-systeem moet schriftelijk vastgelegd worden om het te kunnen onderwerpen aan
een regelmatig onderzoek. Door het systeem te documenteren kan de verantwoordelijke
aantonen dat de activiteit beheerst wordt, bij afwijkingen de juiste correctieve acties
uitgevoerd en corrigerende maatregelen genomen worden, het bedrijf continu het product en
de processen kan verbeteren en de medewerkers conform opleidt.
Processtap

Gevaar

Maatregelen

CCP
of
PVA
of
GHP

Kritische
grenswaarden
van CCP

Bewakingsmaatregelen.
Wijze en
frequentie van
controle.
Registratie.

Correctieve acties
en corrigerende
maatregelen.
Wat te doen indien
niet conform?

Verantwoordelijk
personeel.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.7.2 Registratie
Slagerijen die niet van de versoepelingen kunnen genieten, moeten steeds registraties
bijhouden van alle uitgevoerde controles. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat bij ontvangst van
een lading vers vlees genoteerd wordt welke kerntemperatuur het vlees had. De slagerijen die
van de versoepelingen genieten, moeten bij de uitgevoerde controles enkel de nietconformiteiten registreren. Dit wil zeggen dat zij bij ontvangst van een lading vers vlees de
kerntemperatuur meten, maar deze enkel noteren indien deze te hoog is.
De genomen correctieve acties en corrigerende maatregelen moeten door alle slagerijen
worden geregistreerd, ongeacht of ze van de versoepelingen kunnen genieten of niet.
Slagers zonder versoepelingen moeten de gegevens gedurende twee jaar na het verstrijken van
de houdbaarheidsdatum bewaren of, bij gebrek aan een houdbaarheidsdatum, gedurende
minimum twee jaar. Voor slagers met versoepeling volstaat het de gegevens gedurende zes
maanden na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum te bewaren of, bij gebrek aan een
houdbaarheidsdatum, gedurende minimum zes maanden.
De documentatie (registratiedocumenten, meetresultaten, procedures, actieplannen,…) 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 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,
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veranderingen en aanpassingen moeten mogelijk zijn en de vormgeving is zodanig dat
inspectie mogelijk is.

4.2 HACCP bij vers vlees
4.2.1 Productbeschrijving
Onder vers vlees verstaat men alle vlees dat, buiten de koel- of vriesbehandeling, geen enkele
behandeling heeft ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen. Vacuümverpakt vlees of
vlees in een gewijzigde atmosfeer verpakking behoren ook nog tot vers vlees. Dat vlees kan
van verschillende diersoorten afkomstig zijn (runderen, varkens, schapen, geiten en
eenhoevigen, pluimvee, vrij wild, gekweekt wild,…).
Langdurig gerijpt vlees kan onder bepaalde voorwaarden ook nog aanzien worden als vers
vlees. Toch wordt dit in een ander deel van deze gids behandeld (zie 4.4).
Het verse vlees wordt door de slager als (deel-)karkas aangekocht en na opslag, uitbenen en
versnijden voor verkoop tentoongesteld en verkocht. Het verse vlees kan ook voorversneden
en onder vacuüm of in een gecontroleerde atmosfeer verpakt, worden aangekocht.
4.2.2 Productstroomschema
Bij de handel in vers vlees kan men 4 processtappen onderscheiden (eventueel kan hier het
vervoer naar de klant bijkomen):
ONTVANGST VLEES

OPSLAG

UITBENEN EN VERSNIJDEN
Inclusief verwijderen van GRM indien nodig

OPSLAG

VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
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4.2.3 HACCP bij vers vlees: overzicht
Processtap

Ontvangst

gevaar/risico

C: geen reëel risico
Aanwezigheid
antibioticaresiduen

Maatregelen

GHP,
PVA of
CCP

criteria en/of
kritische grenswaarden

Grondstoffen nakijken op
injectieplaatsen

GHP

Afwezigheid injectieplaatsen

Ingangscontrole versheid

PVA

- goede kleur en geur
- voldoende vers
- gevogelte: zo vers mogelijk geleverd

wijze en frequentie van
controle*
Steekproefsgewijs bij: visueel

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking
Vlees weigeren

zie gids

F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico
(besmetting en groei
van micro-organismen)
- tgv onvoldoende
versheid

Opslag

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel en geur
- nagaan slachtdatum of
verpakkingsdatum
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- tgv gebrek aan hygiëne

Ingangscontrole hygiëne en
GHP door slager bij ontvangst

PVA

- propere en ongeschonden
verpakking
- hygiëne leverancier
- hygiëne voertuig
- hygiëne vlees

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Ingangscontrole temperatuur

CCP

- vers vlees slachtdieren:  + 7°C
(max. 10 °C)
- gevogelte, lagomorfen en klein vrij
wild:  + 4 °C (max. 7 °C)
- orgaanvlees:  + 4 °C (max. 7 °C)
- diepvriesvlees:  - 18 °C (max. –15
°C)

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten kerntemperatuur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

3.2.1
3.6.2

leverancier op afwijking
wijzen, vlees weigeren,
veranderen van leverancier

3.1
3.2.1
3.4
3.6.2

3.2.1
3.6.1
3.6.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
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Uitbenen en
versnijden

- tgv te lange
bewaarduur

- vlees zo vlug mogelijk
verwerken en verkopen
- werken volgens het FeFoprincipe
- voorraad zo klein mogelijk
houden

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- het minst verse vlees
verwerken tot verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden (bijv.
kookworst), anders
destructie
- inkoop aanpassen aan
verkoop

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Aangepaste koeling handhaven

CCP

Levensmiddelen: zie tabel 1 onder
3.6.1
Richtwaarden voor de infrastructuur: koelruimte: +2 tot 3 °C (max. 7°C)
- diepvriescel:  - 18 °C (max. –15
°C)

- visueel (continu)
- meten van de kerntemperatuur
vlees (steekproef)
- controle van de infrastructuur
op basis van de controlelijst
temperatuur (dagelijks)

- tgv gebrek aan hygiëne

- reiniging en ontsmetting
- maatregelen ter voorkoming
van kruiscontaminatie:
verpakken, voldoende afstand,
aparte rekken, aparte recipiënten
- geen producten op de grond
plaatsten

GHP

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (continu)
- controle op basis van
controlelijst reiniging en
ontsmetting (maandelijks of
aangepaste frequentie aan
bedrijfsgrootte, vastgestelde
problemen…)

- herschikken producten
- koelruimte: reinigen
- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- toegepaste methodes en
procedures herzien
- personeel opleiden

Zorgvuldig uitbenen

PVA

afwezigheid van beensplinters

visueel (continu)

beensplinters verwijderen

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd
overschreden
- verwerken in verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
anders destructie
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.2.1
3.6.2.2

3.2.1
3.5.3
3.6.1

3.1
3.2.1
3.4
3.5.1
3.6.2

C: geen reëel risico
F: potentieel risico
- beensplinters

3.2.1
3.6.2

M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
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Invriezen
en
ontdooien
van
uitgesneden
vlees

- tgv te hoge
temperatuur vlees

- vlees zo kort mogelijk uit de
koelketen houden
- zo klein mogelijke hoeveelheid
vlees buiten de koelruimte

CCP

- tgv gebrek aan hygiëne

Voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP

- kruisbesmetting met
GRM

Levensmiddelen: zie tabel 1 onder
3.6.1
Richtwaarde: vlees 30min (max
40min) buiten de koeling

- visueel: tijd in het oog houden
(continu)
- meten van de kerntemperatuur
van het vlees (steekproef)

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde van
het vlees met maximum
3°C werd overschreden aanwenden voor verhitte
producten indien hier nog
een veilig product van kan
gemaakt worden, zoniet
destructie

3.2.1
3.5.3
3.6.1

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

3.1
3.2.1
3.6.2

Voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP en het
opvolgen van de aanbevelingen
van de Hoge Gezondheidsraad

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- opdrijven van
persoonlijke hygiëne,
- reinigen en ontsmetten
- verontreinigd deel
wegsnijden
- werkvolgorde aanpassen
of tussendoor reinigen en
ontsmetten
-personeel opleiden

- tgv te traag en
verkeerd invriezen van
vlees

zo spoedig mogelijk invriezen in
kleine hoeveelheden (dunne
lagen)

PVA

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- proces aanpassen
- zo spoedig mogelijk
verwerken indien hiervan
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
zoniet vernietigen
-personeel opleiden

3.6.1

- tgv verkeerd ontdooien
van vlees

- ontdooien in koelruimte of
microgolfoven
- drip weggieten

PVA

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- proces aanpassen
- zo spoedig mogelijk
verwerken indien hiervan
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
zoniet vernietigen
-personeel opleiden

3.6.1

3.2.1.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
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Verpakken
(indien van
toepassing)
onder
gewijzigde
atmosfeer
of vacuüm

C: potentieel risico:
allergische reactie
consument wegens
foutieve etikettering
Potentieel risico:
ongeschikt
verpakkingsmateriaal

-etiketteringsregels volgen (zie
5.2.6)
-etikettering aanpassen bij
wijziging recept
-verpakking geschikt om met
levensmiddelen in contact te
komen

GHP

3.4
5.2.6

F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico: besmetting en
groei van microorganismen
- tgv gebrek aan hygiëne

- voorkomen van een
nabesmetting
- na bereiding zo vlug mogelijk
verpakken met een hygiënisch
onberispelijk verpakkingsmiddel

GHP

- geen zichtbare vervuiling

- productieproces analyseren
- visuele controle van de
werkwijze (continu)

- aanpassen van het proces
- opdrijven hygiëne
- personeel opleiden
- indien nodig product
vernietigen

3.1
3.2.1
3.6.2

- tgv verkeerde
temperatuur

aangepaste temperatuur
handhaven

CCP

Levensmiddelen: zie tabel 1 onder
3.6.1

- temperatuur meten (steekproef)

- temperatuur omgeving
aanpassen of werkmethode
aanpassen
- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd
overschreden
- verwerken in verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
anders destructie

3.2.1
3.5.3
3.6.1

- tgv verkeerde
gassamenstelling

aangepaste gassamenstelling
handhaven

CCP

In geval van vacuüm verpakken:
- onderdruk aan binnenkant
verpakking voldoende laag
- verpakking zichtbaar vacuüm
getrokken

- Controle van de
gassamenstelling bij verpakking
onder gewijzigde atmosfeer:
minstens bij aanvang en bij
afronden van een productielot en
bij elke wijziging van de
gassamenstelling

- betrokken producten
herverpakken of
vernietigen
- oorzaak van het probleem
nagaan en vermijden dat
het zich kan herhalen:
- toestel beter afstellen
- de werking van de
gebruikte toestellen
controleren en indien
nodig (laten) herstellen
- personeel opleiden

3.6.7

In geval van verpakken onder
gewijzigde atmosfeer:
- bedrijfsspecifieke
norm/gassamenstelling vastgelegd per
product en per verpakkingstype.
In geval van verpakken onder
zuurstofarme atmosfeer: max 0,5%
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- …

restzuurstof, max. 3% absolute
afwijking van CO2-concentratie
(gemeten onmiddellijk na het
verpakken).
Opslag
(zie hoger)
Verkoop

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)

Vervoer

- tgv te lange
bewaarduur

- minst verse vlees het eerst
verkopen (FIFO/FEFO-principe)

GHP

- tgv te hoge
producttemperatuur

Koeling:
- correct instellen temperatuur
koeltoonbank
- vlees niet te hoog opstapelen
- geen koudebarrière tussen
vlees en koelplaat
- meest gevoelige producten op
de koudste plaats

CCP

- tgv gebrek aan hygiëne

Toepassing van GHP:
- zo weinig mogelijk
handcontact
- voorkomen van kruis- en
nabesmetting
- zorgen voor een hygiënische
verpakking

GHP

Levensmiddelen: zie tabel 1 onder
3.6.1

werkorganisatie controleren
(continu)

minst vers vlees zo vlug
mogelijk verwerken in
verhitte vleesproducten
indien hiervan nog een
veilig product kan van
gemaakt worden

3.2.1
3.6.2.2

- meten temperatuur van de
koeltoonbank (dagelijks)
- meten van de kerntemperatuur
van het vlees (steekproef)
- controle van de infrastructuur
op basis van de controlelijst
temperatuur (dagelijks)

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde van
het vlees met maximum
3°C werd overschreden er een verhit (veilig)
product van maken, anders
destructie
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.2.1
3.5.3
3.6.1

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- persoonlijke hygiëne
verscherpen
- manier van werken
aanpassen
- tussentijds reinigen en
ontsmetten
- vuil verpakkingsmateriaal
verwijderen
- personeel opleiden

3.2.1
3.5.1
3.6.2

C: geen reëel risico
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F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
- tgv gebrek aan hygiëne

Toepassen GHP:
- reiniging en ontsmetting
- propere verpakkingsmateriaal,
rekken en recipiënten gebruiken

GHP

- verpakking: proper en onbeschadigd
- transportmiddel: geen zichtbaar vuil

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- reinigen en desinfecteren

- tgv te hoge
producttemperatuur

Aangepaste koeling of uitrusting
om temperatuur te bewaren
afgestemd op duur van het
transport

CCP

Levensmiddelen: zie tabel 1 onder
3.6.1

meten van de kerntemperatuur
(steekproefsgewijs bij elk
vervoer)

-zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde van
het vlees met maximum
3°C werd overschreden –
het product terug
binnenbrengen en er een
verhit (veilig) product van
maken, anders destructie
- koelsysteem indien nodig
herstellen of andere
koelmethode gebruiken

3.1
3.2.1
3.6.2
3.6.5

3.2.1
3.6.1
3.6.5

C: chemisch gevaar
PVA: punt van aandacht
F: fysisch gevaar
CCP: kritisch controlepunt
M: microbiologisch gevaar
tgv: ten gevolge van
( ): temperatuur tussen haakjes geeft de nog getolereerde kerntemperatuur aan.
* voor slagerijen die van de versoepelingen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
Indien er bijv. spuitplekken op het vlees aanwezig zijn, zal men de PCE van het FAVV verwittigen (meldingsplicht).
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4.3 HACCP bij gehakt vlees
4.3.1 Productbeschrijving
Onder gehakt vlees wordt vlees zonder been verstaan, dat in kleine stukken is gehakt en
minder dan 1 % zout bevat.
Tijdens de productie van gehakt vlees moet rekening gehouden worden met volgende
voorwaarden:
1° Het moet verkregen zijn uit skeletspieren en naastliggend vetweefsel met uitzondering van:
 vlees van de kop, van de hartspieren, van het niet uit spier bestaande deel van de witte
lijn alsook van vlees uit de omgeving van het voorkniegewricht en spronggewricht,
 vleesresten die van de beenderen zijn geschraapt,
 separatorvlees.
2° Gebruik enkel zeer vers vlees en bewaar het vlees niet te lang en zo koud mogelijk. Als
aanbeveling geldt dat gehakt vlees van pluimvee ten hoogste drie dagen nadat de dieren zijn
geslacht, bereid moet worden en in het geval van andere dieren ten hoogste zes dagen nadat
de dieren zijn geslacht. Wanneer het gaat om uitgebeend en vacuümverpakt rund- en
kalfsvlees wordt een maximumtermijn van 15 dagen tussen slachten en gehaktbereiding
aanbevolen.
3° Tijdens de productie moet ernaar gestreefd worden dat de temperatuur van het vlees de
wettelijke maximumtemperatuur van 4 °C niet overschrijdt. Desondanks wordt een
onvermijdelijke overschrijding ten gevolge van de toegepaste bereidingstechnieken tijdens de
bereiding toegestaan tot ten hoogste 7 °C.
Gehakt vlees en vleesbereidingen die gehakt vlees bevatten, mogen niet langer dan 48 uur na
productie te koop worden gesteld. Dit geldt ook indien deze producten direct na productie
worden verpakt in een volledig sluitende onmiddellijke verpakking en worden geëtiketteerd
conform de verordening (EU) nr. 1169/2011. De slagers moeten deze producten na 48 uur na
productie uit de verkoop halen, ongeacht de uiterste consumptiedatum die door de slager werd
bepaald en geëtiketteerd.
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4.3.2 Productstroomschema
Bij de fabricage van en handel in gehakt kunnen we volgende processtappen onderscheiden:
AANKOOP EN ONTVANGST GRONDSTOFFEN

OPSLAG

VOORBEREIDING VLEES

MALEN EN MENGEN

OPSLAG

VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT

10 vuistregels voor het fabriceren van kiemarm gehakt vlees
1. Zorg voor een onberispelijke persoonlijke hygiëne en gebruik alleen materieel en een
gehaktmolen of cutter die goed onderhouden, gereinigd en gedesinfecteerd zijn.
2. Gebruik enkel zeer vers vlees en bewaar het vlees niet te lang en zo koud mogelijk.
3. Houd de temperatuur tijdens het uitbenen, het versnijden en het verwijderen van de
vliezen en pezen zo laag mogelijk. De temperatuurstijging tijdens het malen en mengen
moet zo gering mogelijk zijn. De temperatuur van het gehakt mag niet hoger zijn dan
4°C, maar tijdens de bereiding wordt een overschrijding tot 7°C getolereerd.
4. Maak eerst gehakt vlees en dan toebereid gehakt vlees. Verwerk eerst rundvlees,
kalfsvlees, vervolgens varkensvlees en als laatste vlees van gevogelte. Na het malen van
vlees van gevogelte dient de gehaktmolen of cutter gereinigd en ontsmet te worden.
Maak steeds gebruik van hygiënisch onberispelijke additieven en toegelaten
ingrediënten.
5. Verwerk in gehakt vlees nooit drip (vleessap), restanten van oud vlees of oud gehakt.
6. Laat nooit een gebruikte gehaktmolen op een ongekoelde werkplek staan. Bewaar de
kop van de gehaktmolen in de koelruimte.
7. Gebruik goed snijdende messen en platen.
8. Gehakt vlees wordt in kleine porties en in dunne lagen op de koudste plaats van de
koeltoonbank (best bij een temperatuur lager dan + 4°C) voor verkoop tentoongesteld.
De rest wordt in de koelruimte of bij voorkeur in de diepkoeler bewaard.
9. Gekoeld gehakt vlees en gekoelde vleesbereidingen die gehakt vlees bevatten, mogen
niet langer dan 48 uur na vervaardiging van het gehakt te koop worden gesteld.
10. Adviseer uw klanten het gehakt na aankoop zo vlug mogelijk in de koelkast te bewaren.
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4.3.3 HACCP bij gehakt vlees: overzicht
Processtap

Ontvangst

gevaar/risico

C: geen reëel risico *
Aanwezigheid
antibioticaresiduen

Maatregelen

Visuele controle
injectieplaatsen

GHP,
PVA of
CCP
GHP

criteria en/of
kritische grenswaarden
Afwezigheid injectieplaatsen

wijze en frequentie van
controle*
Steekproefsgewijs bij levering:
visueel

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking
Vlees weigeren

zie gids

F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico
(besmetting en groei
van micro-organismen)
- tgv onvoldoende
versheid

- tgv gebrek aan hygiëne

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Opslag vlees

3.2.1
3.6.2
Ingangscontrole versheid

Ingangscontrole hygiëne

Ingangscontrole temperatuur

PVA

PVA

CCP

- goede kleur en geur
- voldoende vers
- gevogelte: zo vers mogelijk geleverd

- propere en ongeschonden
verpakking
- hygiëne leverancier
- hygiëne voertuig
- hygiëne vlees
- vers vlees slachtdieren:  + 7°C
(max. 10 °C)
- gevogelte:  + 4 °C (max. 7 °C)
- diepvriesvlees:  - 18 °C (max. –15
°C)

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel en geur
- nagaan slacht- of
verpakkingsdatum
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen
Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten kerntemperatuur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

leverancier op afwijking
wijzen, vlees weigeren,
veranderen van leverancier

3.1
3.2.1
3.4
3.6.2

3.2.1
3.6.1
3.6.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
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- tgv te lange
bewaarduur

- vlees zo vlug mogelijk
verwerken en verkopen
- snijlingen binnen de 24 uur
vermalen
- vacuümverpakt vlees:
houdbaarheidsdatum;
eenmaal de verpakking
geopend: zo snel mogelijk
verwerken
- werken volgens het FeFoprincipe
- voorraad zo klein mogelijk
houden

PVA

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste koeling
handhaven

CCP

- tgv gebrek aan hygiëne

- reiniging en ontsmetting
- maatregelen ter voorkoming
van kruiscontaminatie:
verpakken, voldoende
afstand, aparte rekken, aparte
recipiënten
- geen producten op de grond
plaatsten

GHP
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- visueel (dagelijks)

- het minst verse vlees
verwerken tot verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden (bijv.
kookworst), anders
destructie
- inkoop aanpassen aan
verkoop

- vers vlees slachtdieren:  + 7°C
(max. 10 °C)
- gevogelte:  + 4 °C (max. 7 °C)
- diepvriesvlees:  - 18 °C (max. –15
°C)
Richtwaarden voor de infrastructuur:
- koelruimte: +2 tot 3 °C (max. 7°C)
- diepvriescel:  - 18 °C (max. – 15
°C)

- visueel (continu)
- meten kerntemperatuur vlees
(steekproef).
- controle van de infrastructuur
op basis van de controlelijst
temperatuur (dagelijks)

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd
overschreden
- verwerken in verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
anders destructie
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (continu)
- controle op basis van
controlelijst reiniging en
ontsmetting (maandelijks of
aangepaste frequentie aan
bedrijfsgrootte, vastgestelde
problemen…)

- herschikken producten
- koelruimte: reinigen
- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- toegepaste methodes en
procedures voorzien
- personeel opleiden

3.2.1
3.6.2.2

3.2.1
3.5.3
3.6.1

3.1
3.2.1
3.4
3.5.1
3.6.2

HACCP 20/64

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij
Uitbenen en
versnijden

C: geen reëel risico
F: potentieel risico
- beensplinters

zorgvuldig uitbenen

PVA

afwezigheid van beensplinters

visueel (continu)

beensplinters verwijderen

3.2.1
3.6.2

- tgv te hoge
temperatuur vlees

- vlees zo kort mogelijk uit de
koudeketen houden - zo klein
mogelijke hoeveelheid vlees
buiten de koelruimte

CCP

- kerntemperatuur van het vlees van
slachtdieren: < 7 °C (max. 10 °C)
- kerntemperatuur van het vlees van
slachtdieren: < 4 °C (max. 7 °C)
Richtwaarde: vlees 30min (max
40min) buiten de koeling

- visueel: tijd in het oog houden
(continu)
- meten van de kerntemperatuur
(steekproef)

zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde van
het vlees met maximum
3°C werd overschreden
- aanwenden voor verhitte
producten indien hier nog
een veilig product van kan
gemaakt worden, zoniet
destructie

3.2.1
3.5.3
3.6.1

- tgv gebrek aan hygiëne

voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

3.1
3.2.1
3.6.2

- kruisbesmetting met
GRM

voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP en het
opvolgen van de
aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- opdrijven van
persoonlijke hygiëne,
- reinigen en ontsmetten
- verontreinigd deel
wegsnijden
- werkvolgorde aanpassen
of tussendoor reinigen en
ontsmetten
- personeel opleiden

C: geen reëel risico

- enkel zout gebruiken
- geen gebruik van
separatorvlees

PVA

zout tot een concentratie van 1 %

Wegen

- receptuur aanpassen
- personeel opleiden

4.3.1

F: potentieel risico:
ijzervijlsel van de
messen en platen

- reinigen van de messen na
het slijpen
- messen en platen niet te
hard aanschroeven

PVA

geen ijzervijlsel

visueel

- messen controleren op
slijtage en reinigen
- messen en platen minder
hard aanschroeven
- product vernietigen

M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)

Malen en
mengen
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M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
- tgv te hoge
temperatuur

- aangepaste temperatuur
handhaven
- werkinstructies volgen (snel
verwerken, scherpe
messen…)

CCP

temperatuur van het vlees mag tijdens
het malen de + 4 °C (max. + 7 °C) niet
overschrijden

meten van de temperatuur
(steekproef).

- vlees voor het malen
beter afkoelen
- kop van de gehaktmolen
in de koelruimte houden
- regelmatig slijpen van de
messen
- malen in kleinere
hoeveelheden

- tgv gebrek aan hygiëne

- gebruik van gereinigde en
gedesinfecteerde gehaktmolen
en materieel
- geen drip van vacuümvlees
aanwenden
- geen oud gehakt nog eens
vermalen

GHP

geen aangekoekt of aangedroogd
vuil

- visueel (continu)
- werkorganisatie controleren
(continu)

- gehaktmolen reinigen en
desinfecteren
- werkwijze aanpassen
- personeel opleiden

- eerst rundvlees, dan
kalfsvlees, vervolgens
varkensvlees en als laatste
vlees van pluimvee
Zie 4.2.3 “HACCP bij vers
vlees”

PVA

de gehaktmolen reinigen en
desinfecteren na het malen van vlees
van pluimvee

gehakt vlees verkopen binnen
de 48 uur na het vervaardigen

PVA

4.3.1

3.1
3.2.1
3.6.2

4.3.1

Verpakken
(indien van
toepassing)
onder
gewijzigde
atmosfeer
Opslag
(zie hoger)

Zie 4.2.3 “HACCP bij
vers vlees”

Verkoop

C: geen reëel risico

Zie 4.2.3 “HACCP bij vers vlees”

Zie 4.2.3 “HACCP bij vers
vlees”

Zie 4.2.3 “HACCP bij vers
vlees”

werkorganisatie controleren
(continu)

- productie aanpassen aan
verkoop
- gehakt ouder dan 2 d zo
vlug mogelijk verwerken

F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
- tgv te lange
bewaarduur
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in verhitte vleesproducten
indien hiervan nog een
veilig product kan gemaakt
worden

Vervoer

- tgv te hoge
producttemperatuur

koeling:
- instellen temperatuur
koeltoonbank
- gehakt vlees niet te hoog
opstapelen
- geen koudebarrière tussen
vlees en koelplaat
- meest gevoelige producten
op de koudste plaats

CCP

- tgv gebrek aan hygiëne

- voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP:
- zo weinig mogelijk
handcontact
- voorkomen van kruis- en
nabesmetting (aparte
scheplepels)
- zorgen voor een hygiënische
verpakking

GHP

toepassen GHP:
- reiniging en ontsmetting
- propere
verpakkingsmaterialen,
rekken en recipiënten
gebruiken

GHP

gehakt vlees:  + 4 °C (max. 7 °C)

- meten temperatuur van de
koeltoonbank (dagelijks)
- meten kerntemperatuur van
het gehakt vlees (steekproef)
- controle op basis van
controlelijst temperatuur
(dagelijks)

- gehakt waarvan de
kerntemperatuur varieert
van + 4 tot + 7°C: zo
spoedig mogelijk
terugkoelen onder de + 4
°C
- gehakt met een
kerntemperatuur boven de
+ 7 °C: vernietigen of
indien mogelijk verwerken
tot verhitte vleesproducten
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.2.1
3.6.1

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- gecontamineerde
producten vernietigen
- persoonlijke hygiëne
verscherpen
- manier van werken
aanpassen
- tussentijds reinigen en
ontsmetten
- vuil verpakkingsmateriaal
verwijderen

3.1
3.2.1
3.5.1
3.6.2

visueel (continu)

- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
bij niet gecontamineerd
product, anders destructie
- reinigen en desinfecteren

3.1
3.2.1
3.6.2
3.6.5

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
- tgv gebrek aan hygiëne
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- tgv te hoge
producttemperatuur

C: chemisch gevaar
F: fysisch gevaar
M: microbiologisch gevaar

aangepaste koeling of
uitrusting om temperatuur te
bewaren afgestemd op duur
van het transport

CCP

gehakt vlees:  + 4 °C (max. 7 °C)

meten van de kerntemperatuur
(steekproefsgewijs bij elk
vervoer).

-zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kerntemperatuur van het
gehakt vlees varieert van +
4 °C tot + 7 °C
- indien de
kerntemperatuur van het
gehakt vlees  + 7 °C:
vernietigen of indien
mogelijk verwerken tot
verhitte vleesproducten

3.6.1
3.6.5

PVA: punt van aandacht
CCP: kritisch controlepunt
tgv: ten gevolge van

( ): temperatuur tussen haakjes geeft de nog getolereerde kerntemperatuur aan.
* voor slagerijen die van de versoepelingen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
** Indien er bijv. spuitplekken op het vlees aanwezig zijn, zal men de PCE van het FAVV verwittigen (meldingsplicht).

4.3.4

Verplichte analyse op gehakt vlees

Zie onderdeel 4.5.5 Verplichte analyse op gehakt vlees en vleesbereidingen.
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4.4 HACCP bij dry-aged vlees
4.4.1 Productbeschrijving
Onder dry-aged vlees verstaat men al het vers vlees dat gedurende een lange tijd (enkele
weken) bij een lage temperatuur en beperkte luchtvochtigheid droog wordt bewaard (=
rijpen). Dat vlees kan van verschillende diersoorten afkomstig zijn (runderen, varkens,
schapen, geiten en eenhoevigen, pluimvee, vrij wild, gekweekt wild,…). Verschillende delen
kunnen worden gerijpt, maar slachtafval kan niet worden gebruikt als grondstof.
Het dry-aged vlees wordt door de slager als karkas of deelstuk aangekocht en na rijping,
uitbenen en versnijden, voor verkoop tentoongesteld en verkocht. Het dry-aged vlees kan ook
voorversneden en onder vacuüm of in een gecontroleerde atmosfeer verpakt worden
aangekocht.
Aangezien er geen verwerking met het oog op verduurzaming wordt uitgevoerd, is het uiterst
belangrijk de bewaaromstandigheden correct op te volgen en hygiënisch te werken. Het is de
relatieve vochtigheid die zorgt voor een geschikte aw-waarde op het oppervlak.
Het rijpen (dry-aging) verschilt van een normale bewaring omdat het niet kan uitgevoerd worden
in de gewone frigo of koelkamer. Bovendien duurt het langer dan een gewone bewaring.
Op voorwaarde dat, na verwijdering van het uitgedroogde deel aan de rand van het stuk vlees,
het snijoppervlak kenmerken (uitzicht) van vers vlees vertoont, wordt het gerijpt vlees
beschouwd:
-

als vers vlees indien geen zout of additieven werden gebruikt;
als vleesbereiding indien zout, additieven…werden toegevoegd.

Het uitgedroogde deel moet worden vernietigd en mag niet gebruikt worden voor
vleesbereidingen, vleesproducten…
Het uitgedroogde deel kan als dierlijk bijproduct van categorie 3 beschouwd worden onder
volgende voorwaarden:
 U beschikt niet over de toelating met als activiteit “Beenhouwerij (GRM)” (=
verwijderen van de wervelkolom in het kader van maatregelen tegen TSE)
(FAVV-activiteit). Indien het vlees aangekocht wordt door operatoren die niet
beschikken over deze toelating, moet het vlees binnenkomen zonder GRM.
Indien u wel over de toelating beschikt en de activiteit “verwijderen van de
wervelkolom in het kader van maatregelen tegen TSE” wel uitoefent, worden
alle dierlijke bijproducten verzameld als categorie 1-materiaal.
 Het uitgedroogde deel wordt niet gemengd met categorie 2 of categorie 1materiaal;
 Het uitgedroogde deel bevat geen productvreemde elementen; en
 Het uitgedroogde deel bevat geen chemische contaminanten of residuen.
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4.4.2 Productstroomschema
Bij de handel in dry-aged vlees kan men 4 5 processtappen onderscheiden (eventueel kan hier
het vervoer naar de klant bijkomen):
ONTVANGST VERS VLEES of DRY-AGED VLEES

OPSLAG EN RIJPING

UITBENEN, VERWIJDEREN VAN HET UITGEDROOGDE DEEL EN VERSNIJDEN
inclusief verwijderen van GRM indien nodig

EVENTUEEL OPSLAG

VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
4.4.3 HACCP bij dry-aged vlees: overzicht
Momenteel worden studies uitgevoerd om de gevaren en (kritische) controlepunten bij het
droog rijpen van vlees te bestuderen en een algemeen HACCP-plan op te stellen.
In afwachting van de resultaten en het algemene HACCP-plan, dient de slager zelf zijn
werkmethode te onderbouwen en valideren.
Verlies daarbij volgende factoren niet uit het oog, want deze wijzen op een slechte
vleesrijping:
- schimmelvorming;
- een abnormale kleur van het uitgedroogde deel (zwart, bruin of donkerrood zijn
normale kleuren voor het uitgedroogde deel);
- organoleptische afwijkingen: slechte geur, smaak, slijmvorming…
Indien één van bovenstaande factoren wordt opgemerkt, vernietig dan het gerijpte vlees, ga na
wat de oorzaak van de afwijking kan zijn en pas het rijpingsproces aan.
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4.5 HACCP bij vleesbereidingen
4.5.1 Productbeschrijving
Volgens de 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 verstaat men onder vleesbereidingen: vers vlees, met inbegrip van
vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn
toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige
spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te
doen verdwijnen.
Volgens de Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven mag men in deze
vleesbereidingen ascorbinezuur (en zijn natrium- en calciumzouten) en citroenzuur (en zijn
natrium-, kalium- en calciumzouten) gebruiken.
Bij de vleesbereidingen kan men twee grote groepen onderscheiden:
- Vleesbereidingen op basis van gemalen vlees
Hiertoe behoren toebereid gehakt vlees (bereid gehakt, hamburger) en toebereid mager gehakt
vlees (bereide gehakte steak, bereide gehakte biefstuk, bereide filet américain) met meer dan 1
% zout.
Verder mogen volgende bijkomstige ingrediënten worden aangewend:
Bij toebereid (mager) gehakt vlees:
 zout, mosterd, specerijen en hun extracten, kruiderijen en hun extracten,
 verse kippeneieren, gepasteuriseerde kippeneiproducten onder vloeibare, bevroren of
diepgevroren vorm, die niet chemisch geconserveerd zijn,
 mayonaise, andere al dan niet geëmulgeerde sausen,
 groenten en fruit.
Bij toebereid gehakt vlees:
 zout, mosterd, specerijen en hun extracten, kruiderijen en hun extracten,
 verse kippeneieren, gepasteuriseerde kippeneiproducten onder vloeibare, bevroren of
diepgevroren vorm, die niet chemisch geconserveerd zijn,
 mayonaise, andere al dan niet geëmulgeerde sausen,
 groenten en fruit,
 boter, margarine, voedingsvetten en eetbare oliën,
 room, melk, melkconserven en kaas,
 voedingszetmelen, meel van graangewassen, brood, beschuit en paneermeel (max. 4
%); of
 elk ander toegelaten ingrediënt
Opgelet! Voor bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld mager gehakt, zijn kwaliteitseisen
opgelegd (bijv. minimaal gehalte aan gehakt vlees). Informeer u tijdig.
- Vleesbereidingen op basis van niet-gemalen vlees
Hiertoe behoren vleesbereidingen die niet-gemalen en vers vlees bevatten dat gekruid en/of
gemarineerd is en waaraan andere levensmiddelen (bijv. groenten, fruit, …) kunnen worden
toegevoegd bijv. schnitzels, cordon bleu, gyros, gemarineerde ribbetjes, vleesbrochettes met
groenten ...
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4.5.2 Productstroomschema
Er bestaan heel wat soorten vleesbereidingen op basis van gemalen en niet-gemalen vlees.
Elke bereiding heeft zijn eigen receptuur en fabricagemethode. Volgend algemeen
productstroomschema moet dus per bereiding aangepast worden.

AANKOOP EN ONTVANGST VLEES, KRUIDERIJEN, ADDITIEVEN EN ANDERE
LEVENSMIDDELEN

OPSLAG VLEES, KRUIDERIJEN, ADDITIEVEN EN LEVENSMIDDELEN

VOORBEREIDING VAN HET VLEES (UITBENEN EN VERSNIJDEN) EN DE
LEVENSMIDDELEN

MENGEN VAN HET (GEMALEN) VLEES MET KRUIDERIJEN, ADDITIEVEN EN
LEVENSMIDDELEN

OPSLAG VLEESBEREIDINGEN

BEWAREN VOOR VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
4.5.3 Identificatie en evaluatie van gevaren. CCP’s. Criteria en kritische
grenswaarden. Controlemaatregelen en frequentie van controle. Correctieve
acties en corrigerende maatregelen
Bij de productie van vleesbereidingen hebben we naast de GHP, de PVA's slechts één CCP: de
temperatuur. Bij vleesbereidingen op basis van gemalen vlees mag de kerntemperatuur van het
vlees niet boven de + 4 °C stijgen (zie 4.3). Enkel tijdens de bereiding van het gemalen vlees
zelf, wordt een onvermijdelijke overschrijding van de temperatuur tot 7°C toegestaan. Alle
vleesbereidingen moeten bovendien bij een kerntemperatuur van maximum + 4°C bewaard en
verkocht worden. Bij vervoer door de slager geldt dezelfde temperatuur.
Bij afwijkingen dienen volgende correctieve acties genomen te worden:
 indien de kerntemperatuur van de vleesbereidingen ligt tussen + 4°C en + 7°C: de
vleesbereidingen zo vlug mogelijk koelen tot onder + 4°C,
 indien de kerntemperatuur van de vleesbereidingen hoger is dan + 7°C: de producten
vernietigen of indien mogelijk verwerken tot verhitte vleesproducten.
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4.5.4 HACCP bij vleesbereidingen: overzicht
Processtap

gevaar/risico

maatregelen

GHP,
PVA of
CCP

criteria en/of
kritische grenswaarden

wijze en frequentie van
controle*

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking

zie gids

Ontvangst
grondstoffen
- vlees

C: geen reëel risico**
Aanwezigheid
antibioticaresiduen

Visuele controle op
injectieplaatsen

GHP

Afwezigheid injectieplaatsen

Steekproefsgewijs bij levering:
visueel

- tgv onvoldoende
versheid

Ingangscontrole versheid

PVA

- goede kleur en geur
- voldoende vers
- gevogelte: zo vers mogelijk geleverd

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel en geur
- nagaan slachtdatum of
verpakkingsdatum
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- tgv gebrek aan
hygiëne

Ingangscontrole hygiëne en
GHP door slager bij
ontvangst

PVA

- propere en ongeschonden
verpakking
- hygiëne leverancier
- hygiëne voertuig
- hygiëne vlees

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel
- controle op basis
vancontrolelijst ontvangst
goederen

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Ingangscontrole temperatuur

CCP

- vers vlees slachtdieren:  + 7°C
(max. 10 °C)
- gevogelte:  + 4 °C (max. 7 °C)
- diepvriesvlees:  - 18 °C (max. –15
°C)

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten kerntemperatuur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

Vlees weigeren

F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)

- kruiderijen,
additieven,
andere
levensmiddelen

3.2.1
3.6.2

leverancier op afwijking
wijzen, vlees weigeren,
veranderen van leverancier

3.1
3.2.1
3.4
3.6.2

3.2.1
3.6.1
3.6.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
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M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)

Opslag

C: geen reëel risico

- vlees

F: geen reëel risico

Ingangscontrole versheid

PVA

Ingangscontrole hygiëne en
GHP door slager bij
ontvangst

PVA

Ingangscontrole temperatuur

CCP

- verpakte producten:
houdbaarheidsdatum niet
overschreden
- niet-verpakte producten: vers
uitzicht, normale geur

Steekproefsgewijs bij levering:
- verpakte producten: nagaan
houdbaarheidsdatum
- niet-verpakte producten:
visueel en geur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- verpakte producten: ongeschonden
verpakking
- niet-verpakte producten: hygiënisch
behandeld

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel en geur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- verpakte producten: voorschriften
volgen van de fabrikant
- niet-verpakte producten: afhankelijk
van het levensmiddel
- te koelen levensmiddelen: < 7 °C
(max. 10 °C)

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten van de temperatuur van
de te koelen levensmiddelen
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

3.6.2.1

leverancier op afwijking
wijzen, product weigeren,
veranderen van leverancier

3.6.2.1

3.6.1
3.6.2.1

M: potentieel tot
reëel risico:
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv te lange
bewaarduur

- vlees zo vlug mogelijk
verwerken en verkopen
- werken volgens het FeFoprincipe
- voorraad zo klein mogelijk
houden

GHP

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste koeling
handhaven

CCP
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- vers vlees slachtdieren:  + 7°C
(max. 10 °C)
- gevogelte:  + 4 °C (max. 7 °C)
- diepvriesvlees:  - 18 °C (max. –15
°C)

- visueel (dagelijks)

- het minst verse vlees
verwerken tot verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden ( b.v.
kookworst), anders
destructie
- inkoop aanpassen aan
verkoop

- visueel (continu)
- meten kerntemperatuur vlees
(steekproef)
- controle van de infrastructuur
op basis van controlelijst

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd

3.2.1
3.6.2.2

3.2.1
3.5.3
3.6.1
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- tgv gebrek aan
hygiëne

- kruiden,
additieven,
levensmiddelen

- reiniging en ontsmetting
- maatregelen ter voorkoming
van kruiscontaminatie:
verpakken, voldoende
afstand, aparte rekken, aparte
recipiënten
- geen producten op de grond
plaatsten

GHP

- tgv te lange
bewaarduur

- werken volgens het
FiFo/FeFo-principe
- voorraad zo klein mogelijk
houden

GHP

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

- door producent voorgestelde
koeltemperatuur handhaven

CCP

Richtwaarden voor de infrastructuur:
koelruimte: +2 tot 3 °C (max. 7°C)
diepvriescel:  - 18 °C (max. –15 °C)

temperatuur (dagelijks)

overschreden
- verwerken tot verhitte
vleesproducten indien hier
nog een veilig product kan
van gemaakt worden,
anders destructie
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (continu)
- controle op basis van
controlelijst reiniging en
ontsmetting (maandelijks of
aangepaste frequentie aan
bedrijfsgrootte, vastgestelde
problemen…)

- herschikken producten
- koelruimte: reinigen
- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- toegepaste methodes en
procedures herzien
- personeel opleiden

3.1
3.2.1
3.4
3.5.1
3.6.2

- visueel (wekelijks)

- inkoop aanpassen aan
verkoop
- producten voorbij uiterste
consumptiedatum (te
gebruiken tot): vernietigen
- producten voorbij datum
van minimale
houdbaarheid (THT):
sensorisch evalueren en
afhankelijk van deze
evaluatie zo snel mogelijk
opgebruikten of
vernietigen

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.6.2.2

- visueel (continu)
- meten van de temperatuur
- controle van de infrastructuur

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische

3.6.1

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
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- verpakte producten: voorschriften
volgen van de fabrikant
- niet-verpakte producten: afhankelijk
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- tgv gebrek aan
hygiëne

van het levensmiddel
- te koelen levensmiddelen: < 7 °C
(max. 10 °C)
Richtwaarden voor de infrastructuur:koelruimte: +2 tot 3 °C (max. 7°C)
- diepvriescel:  - 18 °C (max. –15
°C)

op basis van de controlelijst
temperatuur (dagelijks)

grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- producten van 3 °C
boven de vereiste
temperatuur vernietigen of
verwerken tot verhitte
producten
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

- reiniging en ontsmetting
- maatregelen ter voorkoming
van kruiscontaminatie:
verpakken, voldoende
afstand, aparte rekken, aparte
recipiënten
- geen producten op de grond
plaatsten
- gedroogde kruiden,
additieven en droge
levensmiddelen: voorkomen
van vochtopname

GHP

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- recipiënten gesloten houden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (continu)
- controle op basis van
controlelijst reiniging en
ontsmetting (maandelijks of
aangepaste frequentie aan
bedrijfsgrootte, vastgestelde
problemen…)

- herschikken producten
- koelruimte: reinigen
- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- vochtige kruiden,
additieven en andere droog
te bewaren
levensmiddelen:
vernietigen
- toegepaste methodes en
procedures herzien
- personeel opleiden

3.1
3.5.1
3.6.2

zorgvuldig uitbenen

PVA

afwezigheid van beensplinters

visueel (continu)

beensplinters verwijderen

3.2.1
3.6.2

- vlees zo kort mogelijk uit de
koudeketen houden - zo klein
mogelijke hoeveelheid vlees
buiten de koelruimte

CCP

- kerntemperatuur van het vlees van
slachtdieren: < 7°C (max. 10 °C)
- kerntemperatuur van het vlees van
gevogelte: < 4°C (max. 7 °C)
Richtwaarde: vlees 30min (max
40min) buiten de koeling

- visueel: tijd in het oog houden
(continu)
- meten van de kerntemperatuur
(steekproef)

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- aanwenden voor verhitte
producten

3.2.1
3.5.3
3.6.1

Voorbereiding
- uitbenen en
versnijden van
vlees

C: geen reëel risico
F: potentieel risico
- beensplinters

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)

- tgv te hoge
temperatuur vlees
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- tgv gebrek aan
hygiëne

- reinigen,
wassen en
versnijden van de
levensmiddelen

- voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP

GHP

visuele controle van de
werkwijze (continu)

- opdrijven van
persoonlijke hygiëne,
- reinigen en ontsmetten
- verontreinigd deel
wegsnijden
- werkvolgorde aanpassen
of tussendoor reinigen en
ontsmetten
- personeel opleiden

3.1
3.2.1
3.6.2

- tgv te hoge
temperatuur

- de te koelen levensmiddelen
zo kort mogelijk uit de
koudeketen houden
- zorgen dat de gebruikte
levensmiddelen het vlees niet
doen opwarmen

CCP

De te koelen levensmiddelen mogen
maximum 3 °C boven de wettelijke
voorgeschreven temperatuur komen.

meten van de temperatuur
(steekproef)

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- aanwenden voor verhitte
producten

3.6.1

- tgv gebrek aan
hygiëne

voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP

GHP

- gebruik van aparte snijplanken en
apart materieel

- visuele controle van de
werkwijze (continu)

- opdrijven van
persoonlijke hygiëne,
- reinigen en ontsmetten
- werkvolgorde aanpassen
of tussendoor reinigen en
ontsmetten
- personeel opleiden

3.1
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.6.2

C: potentieel risico

- bij de productie van bereid
gehakt vlees: enkel toegelaten
additieven gebruiken

PVA

ascorbinezuur en zijn natrium- en
calciumzouten: quantum satis
citroenzuur en zijn natrium-, kalium en calciumzouten: quantum satis

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)

(Malen en)
mengen

3.2.3
3.2.4
3.2.5
4.5.1

- geen gebruik van
separatorvlees
- de maximum toegelaten
hoeveelheid levensmiddelen
gebruiken bij de bereiding
van toebereid (mager) gehakt
vlees
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- toebereid gehakt vlees moet
minimum 70 % gehakt vlees bevatten
- toebereid mager gehakt vlees moet
minimum 70 % mager gehakt vlees
bevatten

wegen

- vlees gebruiken voor de
productie van een
vleesproduct i.p.v. ‘bereid
(mager) gehakt vlees’
- receptuur aanpassen
- personeel opleiden
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-tgv
kruiscontaminatie
met allergenen

bewust omgaan met allergene
ingrediënten, hygiënisch
werken, voldoende reinigen
na het behandelen van
ingrediënten waarin
allergenen aanwezig zijn

PVA

2.1.1
3.6.2.5

F: potentieel risico:
ijzervijlsel van de
messen en platen

- reinigen van de messen na
het slijpen
- messen en platen niet te
hard aanschroeven

PVA

- tgv te hoge
temperatuur

- werkinstructies volgen (snel
verwerken, scherpe
messen…)
- aangepaste temperatuur
handhaven
- zorgen dat gebruikte
levensmiddelen de
temperatuur van het vlees niet
boven de toegelaten waarde
doen stijgen

CCP

temperatuur tijdens de bereiding
zoveel mogelijk onder + 4 °C houden
(max. + 7 °C)

meten van de temperatuur
(steekproef)

- malen in kleinere
hoeveelheden- vlees voor
het malen beter afkoelen
- kop van de gehaktmolen
in de koelruimte houden
- regelmatig slijpen van de
messen

3.6.1
4.3.1

- tgv gebrek aan
hygiëne

- gebruik van gereinigde en
gedesinfecteerde gehaktmolen
en materieel
- geen drip van vacuümvlees
aanwenden
- geen oud gehakt nog eens
vermalen

GHP

Geen aangekoekt of aangedroogd vuil

- werkorganisatie controleren
(continu)
- visueel

- personeel opleiden
- gehaktmolen reinigen en
desinfecteren
- werkwijze aanpassen.

3.1
3.2.1
3.6.2

- eerst rundvlees, dan
kalfsvlees, vervolgens
varkensvlees en als laatste
vlees van pluimvee

PVA

de gehaktmolen reinigen en
desinfecteren na het malen van vlees
van pluimvee

3.6.2
4.3.1

- GHP bij gebruik van verse
eieren

PVA

handen wassen na contact met verse
eieren

3.2.2
3.2.3

- geen ijzervijlsel

visueel

4.3.1
- product vernietigen
- messen controleren op
slijtage en reinigen
- messen en platen minder
hard aanschroeven

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)

G-003 versie 2 dd 02/12/2015

HACCP 34/64

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij
Verpakken
(indien van
toepassing) onder
gewijzigde
atmosfeer of
vacuüm
Opslag
(zie hoger)
Verkoop

Zie 4.2.3. “HACCP
bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij
vers vlees”

- werkorganisatie controleren
(continu)

productie aanpassen aan
verkoop

vleesbereidingen:  + 4 °C (max. 7
°C)

- meten temperatuur van de
koeltoonbank (dagelijks)
- meten temperatuur
vleesbereidingen (steekproef)
- controle op basis van
controlelijst temperatuur
(dagelijks)

- producten waarvan de
kerntemperatuur varieert
van + 4 tot + 7 °C: zo
spoedig mogelijk
terugkoelen onder de +4°C
- producten met een
kerntemperatuur boven de
+ 7 °C is: vernietigen of
indien mogelijk verwerken
tot verhitte vleesproducten
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

Geen kruiscontaminatie tussen
gevogelte, wild en andere soorten
vlees
Geen kruiscontaminatie tussen vlees
en andere levensmiddelen

Visuele controle van de
werkwijze (continu)

- persoonlijke hygiëne
verscherpen
- manier van werken
aanpassen
- tussentijds reinigen en
ontsmetten
- vuil verpakkingsmateriaal
verwijderen
- personeel opleiden

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv te lange
bewaarduur

- werken volgens het FIFOprincipe

PVA

- tgv te hoge
producttemperatuur

koeling:
- correct instellen temperatuur
koeltoonbank
- vlees niet te hoog opstapelen
- geen koudebarrière tussen
vlees en koelplaat
- meest gevoelige producten
op de koudste plaats

CCP

- tgv gebrek aan
hygiëne

- voorkomen van
(kruis)besmetting en
verontreiniging via de
toepassing van GHP:
- zo weinig mogelijk
handcontact
- zorgen voor een hygiënische
verpakking
- voorkomen van kruis- en
nabesmetting : bijv. kaas in
afgezonderd compartiment,
bijv. gevogelte en wild niet

GHP
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tussen ander vlees,
afzonderlijke messen,
snijplanken en snijmachines
voor vlees en kaas of tussen
2 activiteiten het materiaal
reinigen en ontsmetten…
Vervoer

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv gebrek aan
hygiëne

Toepassen GHP:
- reiniging en ontsmetting
- propere
verpakkingsmaterialen,
rekken en recipiënten
gebruiken

GHP

- verpakking: proper en onbeschadigd
-transportmiddel: geen zichtbaar vuil

visueel (continu)

- vuile of geschonden
verpakking: herverpakken
- reinigen en desinfecteren

3.1
3.2.1
3.6.2
3.6.5

- tgv te hoge
producttemperatuur

aangepaste koeling of
uitrusting om temperatuur te
bewaren afgestemd op duur
van het transport

CCP

vleesbereidingen:  + 4 °C (max. 7
°C)

meten van de kerntemperatuur
(steekproefsgewijs)

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kerntemperatuur van de
vleesbereiding varieert van
+ 4 °C tot + 7 °C
- indien de
kerntemperatuur van de
vleesbereiding  + 7 °C:
vernietigen of indien
mogelijk verwerken tot
verhitte vleesproducten

3.6.1
3.6.5

C: chemisch gevaar
PVA: punt van aandacht
F: fysisch gevaar
CCP: kritisch controlepunt
M: microbiologisch gevaar
tgv: ten gevolge van
( ): temperatuur tussen haakjes geeft de nog getolereerde kerntemperatuur aan.
* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
** Indien er bijv. spuitplekken op het vlees aanwezig zijn, zal men de PCE van het FAVV verwittigen (meldingsplicht).
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4.5.5 Verplichte analyse op gehakt vlees en vleesbereidingen
ln vleeswinkels (slagerijen en detailhandelszaken in wild en gevogelte) moet tenminste één
monster worden genomen per jaar van één in het bedrijf vervaardigd product, met name
gehakt vlees of een vleesbereiding op basis van gehakt vlees (bijvoorbeeld bereid gehakt,
Martino, blinde vinken) voor analyse op Salmonella, E. Coli en aëroob kiemgetal. Het
monster mag zowel bij de productie als in de toonbank genomen worden. Voor de van
toepassing zijnde criteria wordt verwezen naar de omzendbrief “Microbiologische analyses in
de vleeswinkels”, beschikbaar op de website van het FAVV. Gehakt vlees of vleesbereidingen
van pluimvee bedoeld om na verhitting te worden gegeten, moeten eveneens voldoen aan het
proceshygiënecriterium voor thermotolerante Campylobacter (KB van 26 april 2009
betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen). Deze parameter moet dan ook
mee worden opgenomen in het geval van bemonstering van deze producten.
Bij ontoereikende resultaten dient de slager de oorzaak ervan op te sporen en te voorkomen
dat de microbiologische besmetting zich herhaalt. De maatregelen kunnen een aanpassing
binnen het HACCP-systeem of de goede hygiënepraktijken omvatten. Nadien dient door de
slager een nieuw monster te worden genomen om de effectiviteit van de genomen
maatregelen te verifiëren. De corrigerende acties en maatregelen genomen naar aanleiding
van ontoereikende resultaten dienen te worden geregistreerd.
Indien bij het testen van voedselveiligheidscriteria (Salmonella) ontoereikende resultaten
worden verkregen, moet de exploitant de non-conforme producten uit de handel nemen en/of
terugroepen (zie ook 3.6.8 en 5.1).
Indien ontoereikende resultaten voor wat betreft de proceshygiënecriteria (E. Coli, aëroob
kiemgetal, thermotolerante Campylobacter) worden verkregen, is een verbetering nodig van
de productiehygiëne en van de selectie en/of oorsprong van de grondstoffen. Melding, uit de
handel nemen of terugroepen van producten is hier niet van toepassing.
Om te kunnen aantonen dat minstens jaarlijks een analyse wordt uitgevoerd, dient het
analyseresultaat minstens 1 jaar bewaard te worden. De versoepelingen die toelaten
documentatie slechts gedurende 6 maanden na einde houdbaarheid te bewaren, is hierop niet
van toepassing.

4.6 HACCP bij vleesproducten
4.6.1 Productbeschrijving
Vleesproducten zijn producten verkregen door de verwerking van vlees of door verdere
verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op het snijvlak kan geconstateerd worden
dat de kenmerken van vers vlees zijn verdwenen.
Bij de fabricage van en de handel in vleesproducten zijn dezelfde PVA's en hetzelfde CCP als
bij vers vlees van toepassing. Hiernaast heeft men ook kritische controlepunten die te maken
hebben met de samenstelling, het gebruik van additieven en de aangewende
verduurzamingsmethode.
De samenstelling van deze producten wordt gereguleerd door de FOD Economie om
misleiding van de consument te voorkomen.
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Het gebruik van additieven is geregeld door verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake
levensmiddelenadditieven en kan eveneens beperkt worden door productspecifieke wetgeving
van de FOD Economie om misleiding te voorkomen.
4.6.2 Productstroomschema
Vleesproducten kan men indelen in vergelijkbare productgroepen:
 gepasteuriseerde vleesproducten
 deelstukken bijv. kookham, Kasselrib;
 verkleinde gemengde vleesproducten bijv. kookworsten;
 verkleinde producten met lever of bloed bijv. leverworsten, bloedworsten.
 gefermenteerde worstsoorten
 snelgerijpte droge worstsoorten bijv. droge worstjes;
 traaggerijpte droge worstsoorten bijv. salami.
 gezouten vleesproducten
 gezouten en gerookte vleesproducten bijv. gerookte bacon, speksoorten,
rookvlees;
 gezouten en gedroogde vleesproducten bijv. rauwe ham (Coburger).
De productie van alle vleesproducten kan niet volledig beschreven worden omdat elk product
zijn eigen receptuur en fabricagemethode kent bijv. de zoutconcentratie en de wijze van
zouten, de verschillende tijden en temperaturen bij het verhittingsproces.
Er kan wel een algemeen productstroomschema worden opgesteld:
AANKOOP EN ONTVANGST GRONDSTOFFEN

OPSLAG

VERWERKING GRONDSTOFFEN (VERDUURZAMINGSPROCES)

OPSLAG EN VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
4.6.3 Identificatie en evaluatie van gevaren. CCP’s. Criteria en kritische
grenswaarden. Controlemaatregelen en frequentie van controle. Correctieve
acties en corrigerende maatregelen.
Elk verduurzamingproces (verhitten, zouten, drogen, vriesdrogen, aanzuren, roken, rijpen) is
een kritisch controlepunt alsook de mogelijke nabesmetting na het verduurzamen. Ook de
juiste concentratie aan additieven kan men als een kritisch controlepunt aanzien.
Deze CCP's worden samen met de normen, controlemaatregelen en frequentie van controle en
de correctieve acties en mogelijke corrigerende maatregelen in volgende overzichten
weergegeven.
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4.6.4 HACCP bij gepasteuriseerde vleesproducten
Product- en procesinformatie
Bij de bereiding van gepasteuriseerde vleesproducten worden verse vleesstukken, lever of
bloed, na voorbewerking, gepekeld of gezouten en eventueel samen met bijkomstige
ingrediënten, al dan niet in verkleinde toestand gepasteuriseerd. Hierbij dient men minstens
een pasteurisatiewaarde van 40-45 te bekomen.
Sommige producten (bijv. kook-, lever- en bloedworst) worden in gesloten eindverpakking
verhit. Andere producten zoals kookham worden na de verhitting nabehandeld.
Literatuurgegevens aangaande fysische/chemische samenstelling van gepasteuriseerde
vleesproducten
Producten
Kookham
Kook – en
leverworsten

Vocht
%
65-75
50-60
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Vet
%
5-10
25-35

Eiwit
%
18-20
15-20

Zout
%
1,5-3,0
1,8-2,5

aw-waarde

pH

> 0,99-0,98
0,96-0,98

6,0-6,5
5,7-6,5
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CCP's en PVA’s bij gepasteuriseerde vleesproducten
Processtap

Bereiding

gevaar/risico

maatregelen

GHP,
PVA of
CCP

C: potentieel risico:
verkeerde
samenstelling

juiste afweging van
grondstoffen, bijkomstige
ingrediënten en additieven

PVA

M: potentieel risico:
besmetting en groei
van microorganismen door
gebrekkige hygiëne

GHP

GHP

Verhitten

M: direct risico:
onvoldoende
afsterven van de
micro-organismen
door een
onvoldoende
verhitting

Op een correcte manier
pasteuriseren
(tijd/temperatuur)

CCP

Afkoelen

M: direct risico:
besmetting en groei
van microorganismen door
- te langzame
afkoeling

- snel afkoelen

- nabesmetting

- nabesmetting vermijden
- hygiënisch werken
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criteria en/of
kritische grenswaarden
- wettelijke samenstelling
respecteren
- enkel toegelaten additieven in de
toegelaten dosering

wijze en frequentie van
controle*
afwegen (gebruik steeds een
geijkte weegschaal)
(bij elke productie)

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking
fout herstellen en indien
nodig product vernietigen

zie gids

3.1
3.2.1
3.6.2

Visuele controle van de
werkwijze (continu)

hygiëne opdrijven

zorgen voor een pasteurisatiewaarde
van 40-45
(kerntemperatuur min. 65°C)

- meten van tijd en
kerntemperatuur (bij elke
productie)

- fout herstellen
- opnieuw pasteuriseren of
vernietigen

3.6.6.1

CCP

binnen 2 uur tot ‹ + 10 °C en binnen
24 u ‹ + 7 °C

- meten van tijd en temperatuur
(bij elke productie)

- indien de
kerntemperatuur langer
dan 4u >10°C was:
veiligheid van het product
laten valideren of product
vernietigen
- methodes en procedures
herzien

3.1
3.2.1
3.6.1
3.6.2

CCP

- geen contact met verse, niethittebehandelde producten

- visuele controle van de
werkwijze (continu)

- verhogen van de hygiëne
- personeel opleiden

HACCP 40/64

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij
Verpakken
(indien van
toepassing) onder
gewijzigde
atmosfeer of
vacuüm

Zie 4.2.3. “HACCP
bij vers vlees”

C: chemisch gevaar
F: fysisch gevaar
M: microbiologisch gevaar

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij
vers vlees”

PVA: punt van aandacht
CCP: kritisch controlepunt

* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
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Houdbaarheid
In producten die in een hermetisch gesloten eindverpakking worden verhit, zullen alleen de
overlevende bacteriesporen in staat zijn zich te ontwikkelen. Bij de andere producten kan
tijdens de nabehandeling een herbesmetting optreden. De aard en het niveau van de
herbesmetting zijn afhankelijk van de hygiëne tijdens de nabehandeling.
Gepasteuriseerde vleesproducten met nitrietpekelzout bereid, kunnen 3 tot 6 weken bij + 7 °C
bewaard worden; gepasteuriseerde vleesproducten bereid zonder nitrietpekelzout 1 tot 2
weken.
4.6.5 HACCP bij gezouten vleesproducten
Product- en procesinformatie
- Gezouten vleesproducten
Bij de bereiding van gezouten, gerookte vleesproducten worden verse deelstukken zoals
buikspek al dan niet door middel van spuiten, gepekeld waarna gedurende enkele dagen onder
koeling een doorzouting / doorkleuring volgt.
- Gezouten, gedroogde of gerookte vleesproducten
Bij de bereiding van gezouten, eventueel gerookte en gedroogde vleesproducten worden de
verse deelstukken gezouten in een pekel waarvan de densiteit afhankelijk is van hun grootte
en diameter gedurende enkele dagen tot enkele weken. Na een rustperiode gaat men verder
met eventueel ontzouten en drogen of roken.
Literatuurgegevens aangaande fysische/chemische samenstelling
- gezouten, gerookte vleesproducten
Producten
Bacon en
speksoorten
Rookvlees

Vocht
%
30-45

Vet
%
35-45

Eiwit
%
18-25

Zout
%
2,0-3,0

aw-waarde

pH

0,91-0,97

5,5-6,0

55-60

5-10

30-35

2,5-5,0

0,93-0,97

5,3-5,8

Vocht
%
45-50

Vet
%
5-10

Eiwit
%
30

Zout
%
5-7

aw-waarde

pH

0,80-0,90

5,4-5,8

- rauwe ham
Producten
Coburger
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CCP’s en PVA’s bij gezouten vleesproducten
Processtap

Grondstofkeuze

gevaar/risico

C: geen reëel risico
Aanwezigheid
antibioticaresiduen

maatregelen

GHP,
PVA of
CCP

criteria en/of
kritische grenswaarden

wijze en frequentie van
controle*

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking
Zie 4.2.3 bij processtappen
ontvangst en opslag

zie gids

Enkel gebruik van vers vlees
(zie 4.2.3)

PVA

Zie 4.2.3 bij processtappen ontvangst
en opslag

Zie 4.2.3 bij processtappen
ontvangst en opslag

Geen DFD-vlees gebruiken
voor de fabricage van
gezouten vleesproducten

PVA

- geen uitgesproken donkerrode kleur
- pH24 ‹ 6,2

- visueel (indien de slager
hiertoe in staat is)
- pH-meten of via sensorische
kenmerken

vlees aanwenden voor
andere toepassingen

3.2.1
3.6.6.2

CCP

pekelsterkte
zorgen dat het eindproduct de
gewenste aw-waarde verkrijgt (zie
tabel 5)/het minimaal %
gewichtsverlies wordt bereikt
Voorbeeld rauwe producten: 18-25%
NaCl in de pekel (4,5% in
eindproduct)
Voorbeeld kookham: 10-14% NaCl in
de pekel (2% NaCl in eindproduct)

- meten met pekelweger (zowel
verse pekel als bij hergebruik
van de pekel)

zout toevoegen

3.6.6.2

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv onvoldoende
versheid
- tgv gebrek aan
hygiëne
- tgv verkeerde
bewaartemperatuur
M: potentieel risico:
DFD-vlees
groei van microorganismen door
hogere waterinhoud
Pekelen

M: direct risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv onvoldoende
pekelsterkte
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- tgv niet verse pekel

CCP

- geen kleur-, geur- en
smaakafwijkingen
- geen schuim- en slijmvorming
- pH tussen 5,6 en 7,0

- visueel of via sensorische
kenmerken (bij elke productie)
- pH-meting indien de pekel
gerecycleerd wordt (niet nodig
indien pekel telkens opnieuw
gemaakt wordt)

- pekel verversen
- vlees behandeld met niet
verse pekel vernietigen

- tgv te hoge
temperatuur

CCP

- inpekelen bij temperatuur waardoor
producttemperatuur gerespecteerd
wordt

- meten temperatuur
(bij elke productie)

Roken en/of
drogen
Narijpen

M: groei van microorganismen

CCP

- drogen bij max. 15 °C
- roken bij max. 25 °C of hoger met
beperkte duur (zie 3.6.6.2)
- narijpen bij 12-18°C en een relatieve
vochtigheid van 70-75 %

Bij elke productie:
- meten temperatuur
- meten relatieve vochtigheid
- meten indroogverlies

fout herstellen
- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- aanwenden voor verhitte
producten
fout herstellen
- verder indrogen?

Verpakken
(indien van
toepassing) onder
gewijzigde
atmosfeer of
vacuüm

Zie 4.2.3. “HACCP
bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

C: chemisch gevaar
F: fysisch gevaar
M: microbiologisch gevaar

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

3.6.6.3

Zie 4.2.3. “HACCP bij
vers vlees”

PVA: punt van aandacht
CCP: kritisch controlepunt
tgv: ten gevolge van

* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
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Houdbaarheid
- Gezouten en gerookte vleesproducten
Daar er geen pasteurisatie plaatsvindt, is de aanwezigheid van pathogene bacteriën niet uit te
sluiten. Doordat de pekelpercentages van gezouten, gerookte vleesproducten zodanig hoog
zijn dat aw-waarden beneden 0,965 worden bereikt en de pH's lager liggen dan van de
gepasteuriseerde vleesproducten en het gehele proces, met uitzondering van de korte
rookbehandeling, onder gekoelde omstandigheden plaatsvindt, kunnen de meeste pathogene
bacteriën zich niet ontwikkelen.
- Gezouten, gedroogde vleesproducten
Ook hier is een incidentele aanwezigheid van uiteenlopende soorten pathogene bacteriën niet
uit te sluiten. Het gevaar van ongewenste bacteriegroei ligt vooral in de beginfase van het
bereidingsproces wanneer de pH en/of de aw-waarde van het product nog onvoldoende is
gedaald. Bij het bereiken van de gewenste eind pH en aw-waarde is geen bacterieontwikkeling
meer mogelijk. Schimmelvorming kan door een zuurstofarme verpakking worden voorkomen.
De houdbaarheid van deze en andere vleesproducten wordt bepaald door een combinatie van de
zuurtegraad (pH) en de aw-waarde (tabel 5).
Vleesproducten

Aanbevolen bewaartemperatuur en de combinatie van de pH- en de
aw-waarde

gemakkelijk
bederfbaar

pH-waarde ≥ 5,2 en aw-waarde ≥ 0,95
bewaring bij ≤ + 4 °C

bederfbaar

pH-waarde ≤ 5,2 en ≥ 5,0 en aw-waarde ≤ 0,95 en ≥ 0,91
bewaring bij ≤ + 7 °C

gemakkelijk
bewaarbaar

pH-waarde ≤ 5,2 en aw-waarde ≤ 0,95
of alleen een pH-waarde ‹ 5,0
of alleen een aw-waarde ‹ 0,91
geen koudebewaring vereist

Tabel 5. pH en aw-waarde als criterium voor de klassering van de houdbaarheid van
vleesproducten
4.6.6 HACCP bij gefermenteerde worstsoorten
Product- en procesinformatie
- Snelgerijpte gefermenteerde worstsoorten
Bij de bereiding van snelgerijpte gefermenteerde worstsoorten worden vers vlees en spek
verkleind en gemengd met zout, specerijen, suikers en een startercultuur (een mengsel van
lactobacillen en micrococcen). De vleesmassa wordt vervolgens in kunstdarmen afgevuld en
bij 22 tot 30 °C en een relatieve vochtigheid tussen 90-100 % gefermenteerd gedurende één
tot drie dagen wat van het kaliber afhankelijk is. Na 1 tot 3 dagen is de pH van de worsten
gedaald tot beneden 5,3 en zijn de worsten lichtjes ingedroogd. Hierna worden de worsten bij
circa 20 °C en een relatieve vochtigheid van 85 % gedurende enkele uren gerookt. Tenslotte
worden deze vleesproducten bij 15-20 °C en een relatieve vochtigheid van 80 % verder gerijpt
tot de worst voldoende stevig is. Dit proces neemt 1 tot 2 weken in beslag.
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- Traaggerijpte gefermenteerde worstsoorten
De bereiding van traaggerijpte gefermenteerde worstsoorten verloopt op een vergelijkbare
wijze. Tijdens de rijping wordt echter een lagere temperatuur (15-18°C) en een lagere
relatieve vochtigheid (tot 70 %) gehanteerd waardoor de rijpingstijd langer is en een sterkere
indroging plaats vindt. De narijping gebeurt bij 12-15°C en kan maanden in beslag nemen.
Fysisch/chemische samenstelling van gefermenteerde worstsoorten
Producten
Snelgerijpte
Traaggerijpte

Vocht
%
40-50
20-30
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Vet
%
30-45
35-50

Eiwit
%
18-22
20-30

Zout
%
2,0-3,0
2,5-5,0

aw-waarde

pH

0,90-0,95
0,75-0,90

4,6-5,3
5,4-6,5
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CCP’s en PVA’s bij gefermenteerde worstsoorten
Processtap

Grondstofkeuze

gevaar/risico

C: geen reëel risico
Aanwezigheid
antibioticaresiduen

maatregelen

GHP,
PVA of
CCP

criteria en/of
kritische grenswaarden

wijze en frequentie van
controle*

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking
Zie 4.2.3 bij processtappen
ontvangst en opslag

Enkel gebruik van vers vlees
(zie 4.2.3)

PVA

Zie 4.2.3 bij processtappen ontvangst
en opslag

Zie 4.2.3 bij processtappen
ontvangst en opslag

M: potentieel risico:
DFD-vlees
groei van microorganismen door
hogere waterinhoud

Geen DFD-vlees gebruiken
voor de fabricage van
gezouten vleesproducten

PVA

- geen uitgesproken donkerrode kleur
- pH24 ‹ 6,2

- visueel (indien de slager
hiertoe in staat is)
- pH-meten of via sensorische
kenmerken

vlees aanwenden voor
andere toepassingen

C: potentieel risico:
verkeerde
samenstelling /
verkeerde
concentratie van
bepaalde toevoegsels

juiste afweging van
grondstoffen, bijkomstige
ingrediënten en additieven

- wettelijke samenstelling
respecteren
- enkel toegelaten additieven in de
toegelaten dosering tijdens
vervaardiging; voor nitrietpekelzout
(uitgedrukt in NaNO2 of in NaNO3)
max. 150mg/kg

- wegen en aflezen (gebruik
steeds een geijkte weegschaal)
(bij elke productie)

- fout herstellen door meer
vlees en vet toe te voegen
bij overschrijding van de
toegelaten dosering
- indien nodig product
vernietigen

zie gids

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv onvoldoende
versheid
- tgv gebrek aan
hygiëne
- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Samenstelling
grondstoffen /
bereiding
worstdeeg

M: potentieel tot
reëel risico op
aanwezigheid en
groei van microorganismen
- tgv een gebrekkige
hygiëne
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CCP

3.2.1
3.6.6.2

Gebruik van glucose, GDL of
startcultuur om in een latere
stap voldoende verzuring te
bekomen

CCP

Bij gebruik van GDL of startcultuur
met glucose: de door de leverancier
aangeduide dosis gebruiken

- Visuele controle van de
werkwijze (continu)

- extra GDL of startcultuur
toevoegen of meer vlees
toevoegen om correcte
dosering te bekomen

Hygiënisch werken

GHP

Geen zichtbare vervuiling

- Visuele controle van de
werkwijze (continu)

- product vernietigen
- methodes en procedures
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herzien
- verhogen van de hygiëne
- personeel opleiden

Fermenteren
(rijpen), roken en
drogen
(eventueel)

-tgv een te hoge
temperatuur

Aangepaste temperatuur
handhaven

M: ongewenste
microbiële groei
-door te hoge
temperatuur

Temperatuursvoorwaarden
respecteren

- door onvoldoende
verzuring

Verpakken
(indien van
toepassing) onder
gewijzigde
atmosfeer of
vacuüm

- door onvoldoende
indroogverlies (tgv
slechte
omgevingsfactoren)

Voorwaarden met betrekking
tot temperatuur en relatieve
vochtigheid respecteren

Zie 4.2.3. “HACCP
bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

C: chemisch gevaar
F: fysisch gevaar
M: microbiologisch gevaar

CCP

CCP

temperatuur tijdens de bereiding
zoveel mogelijk onder + 7 °C houden
(max. + 10 °C)

- meten van temperatuur (bij
elke productie)

snelgerijpte:
- rijpingstemperatuur: 22-30 °C
- pH-daling tot 4,6-5,3
- roken bij 35 °C en een relatieve
vochtigheid van 85 %
-drogen bij 12-20 °C en een relatieve
vochtigheid van 80 % tot een awwaarde van 0,95 – 0,90

- meten van temperatuur (bij
elke productie)
- meten van pH of opvolgen van
sensorische kenmerken
(aanvoelen en visueel de graad
van verkleuring
(bij elke productie)
- visuele controle na de
fermentatie of geen
bruinkleurige delen aanwezig
zijn in het vlees
- indroogverlies meten (elke
productie)

traaggerijpte
- rijpingstemperatuur: 15-18 °C bij
een relatieve vochtigheid ‹ 90 %
- pH-daling tot 5,4-6,5
- narijpen bij 12-15°C en een relatieve
vochtigheid van 70 % tot een awwaarde van 0,90 – 0,65
Zie 4.2.3. “HACCP bij vers vlees”

Zie 4.2.3. “HACCP bij vers
vlees”

- zo spoedig mogelijk
terugkoelen indien de
kritische grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- aanwenden voor verhitte
producten
- starten met koudere
producten
- bereidingstijd verkorten
- fout herstellen bij
afwijkende temperatuur of
relatieve vochtigheid
- product vernietigen bij
afwijkende pH of
bruinkleuring

3.6.6.4

Zie 4.2.3. “HACCP bij
vers vlees”

PVA: punt van aandacht
CCP: kritisch controlepunt

* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
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Houdbaarheid
De meest kritische fase van het bereidingsproces van gefermenteerde worstsoorten is de
beginfase van het bereidingsproces waar de pH nog niet is gedaald en geen indroging heeft
plaatsgevonden en zeker bij de snelgerijpte producten waar temperaturen van 25 tot 35 °C
worden gehanteerd.
Bij snelgerijpte gefermenteerde worsten is er een snelle pH-daling en worden pHeindwaarden tot 4,6 bereikt. Dat samen met de lage aw-waarde maken dat deze vleesproducten
uit microbiologisch oogpunt vrij stabiel zijn en zelfs ongekoeld kunnen bewaard worden.
Bij de traaggerijpte gefermenteerde worsten wordt de houdbaarheid voornamelijk verkregen
door de sterke indroging waardoor aw-waarden beneden 0,90 worden bereikt. Bij dergelijke
producten is de beginfase van het droogproces het meest kritisch omdat de pH en de awwaarde op dat moment nog relatief hoog zijn en de temperaturen gunstig zijn voor de
ontwikkeling van micro-organismen. Het gebruik van nitrietpekelzout kan hier de groei van
de micro-organismen remmen.

4.7 HACCP bij bereide gerechten
4.7.1 Productbeschrijving
Met bereide gerechten worden bedoeld: lasagne, spaghetti, koninginnehapjes, stoofvlees,
konijnenbillen, vleeskroketten, …
Slagers die bereide gerechten produceren moeten een aparte ruimte hebben of er voor zorgen
dat de bereiding van de gerechten nooit samenvalt met de bewerking van vers vlees. Bereide
gerechten zijn immers artikelen die eigen risico’s met zich meebrengen en door
kruisbesmetting vers vlees kunnen besmetten.
4.7.2 Productstroomschema
AANKOOP EN ONTVANGST GRONDSTOFFEN

OPSLAG

BEREIDING

VERPAKKING

KOELING

OPSLAG EN VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
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4.7.3 HACCP bij bereide gerechten: overzicht
Processtap

Ontvangst
Grondstoffen

gevaar/risico

GHP,
PVA of
CCP

criteria en/of
kritische grenswaarden

wijze en frequentie van
controle*

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking

zie gids

C: geen reëel risico
F: potentieel risico:
aanwezigheid
fysische
verontreiniging

Ingangscontrole

PVA

afwezigheid vervuiling

Steekproefsgewijs bij levering:
visueel

- Geen verontreinigd vlees
aanvaarden
- Bevuilde groenten en
fruit goed wassen voor
gebruik

3.2.1
3.6.2.1

Ingangscontrole versheid

PVA

- goede kleur en geur
- voldoende vers

Steekproefsgewijs bij levering:
- onverpakte grondstoffen:
visueel en geur
- verpakte grondstoffen:
houdbaarheidsdatum.
controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- leverancier op afwijking
wijzen
- producten weigeren
indien versheid of hygiëne
onvoldoende zijn

3.2
3.6.2

-tgv gebrek aan
hygiëne

Ingangscontrole hygiëne en
GHP door slager bij
ontvangst

PVA

- propere en ongeschonden
verpakking
- hygiëne leverancier
- hygiëne voertuig
- hygiëne grondstoffen

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Ingangscontrole temperatuur

CCP

- te koelen levensmiddelen:
kerntemperatuur ≤ + 7 °C
- diepvriesproducten:
kerntemperatuur ≤ - 18 °C
- versneden groenten en fruit: ≤ + 7 °C

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten kerntemperatuur
- controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv onvoldoende
versheid

Bewaren
Grondstoffen

maatregelen

3.1
3.2
3.6.2

- producten weigeren
indien de kritische
temperatuur met meer dan
3°C overschreden wordt
- veranderen van
leverancier

3.2
3.6.1
3.6.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel
risico (besmetting en
groei van microorganismen)
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Bereiding

- tgv te lange
bewaarduur

- werken volgens het FiFosysteem en FeFo-systeem
- voorraad zo klein mogelijk
houden

PVA

- niet verpakte grondstoffen: vers
- verpakte grondstoffen: respecteren
houdbaarheidsdatum

visueel (dagelijks)

minst verse grondstoffen
verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, zoniet
verwijderen
- inkoop aanpassen aan
verkoop
- FiFo/FeFo-systeem
verbeteren

3.2
3.6.2.2

-tgv gebrek aan
hygiëne

- reiniging en ontsmetting
- geen producten op de grond
plaatsen
- kruisbesmetting vermijden
(afdekken producten,
voldoende afstand, aparte
rekken, aparte recipiënten)
- ongediertebestrijding

GHP

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (dagelijks)
- controle op basis van de
controlelijst reiniging en
ontsmetting ; aangepaste
frequentie aan bedrijfsgrootte,
vastgestelde problemen…

- vuile of geschonden
verpakking: product
herverpakken
- herschikken producten
- ongedierte bestrijden
- reiniging en ontsmetting
opdrijven
- indien nodig product
vernietigen

3.1
3.2
3.6.2

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste koeling
handhaven

CCP

- te koelen levensmiddelen:
kerntemperatuur ≤ + 7 °C (max. 10°C)
- diepvriesproducten:
kerntemperatuur ≤ - 18 °C (max. 15°C)
- versneden groenten en fruit: ≤ + 7 °C
- verse eieren: constante temperatuur

- controle van de infrastructuur
op basis van de controlelijst
temperatuur (dagelijks)

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van de
grondstof met maximum
3°C werd overschreden
- verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, anders
destructie
- verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.2
3.5.3
3.6.1

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel
risico: besmetting en
groei van microorganismen
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- tgv kruisbesmetting
en onvoldoende
hygiëne

Verpakken
(indien van
toepassing;
eventueel onder
gewijzigde
atmosfeer)

- zo vers mogelijke
grondstoffen gebruiken
volgens het FiFo- en FeFoprincipe
- kruisbesmetting voorkomen:
niet op dezelfde tafel vlees
bewerken en gerechten
bereiden en werkvolgorde
aanpassen
- groenten: verlepte delen van
groenten verwijderen en
wassen
- garnering: bij voorkeur geen
rauwe grondstoffen
gebruiken, indien mogelijk
blancheren

PVA

- niet verpakte grondstoffen: vers
- verpakte grondstoffen: respecteren
houdbaarheidsdatum

Visueel (bij elke productie)

- tgv ontoereikende
temperatuur bij
bereiding

Correcte verhitting toepassen

CCP

C: potentieel risico:
ongeschikt
verpakkingsmateriaal

Verpakking geschikt om met
(warme) levensmiddelen in
contact te komen

GHP

- tgv gebrek aan
hygiëne

- voorkomen van een
nabesmetting
- na bereiding zo vlug
mogelijk verpakken met een
hygiënisch onberispelijk
verpakkingsmiddel

GHP

- geen zichtbare vervuiling

productieproces analyseren
- visuele controle van de
werkwijze (continu)

- aanpassen van het proces
- opdrijven hygiëne
- personeel opleiden
- indien nodig product
vernietigen

3.1
3.6.2

- tgv verkeerde
temperatuur

aangepaste temperatuur
handhaven

CCP

- warme gerechten: boven + 60 °C
houden
- koude gerechten: zo vlug mogelijk in
koelruimte

- temperatuur meten (steekproef)

- temperatuur omgeving
aanpassen of werkmethode
aanpassen

3.5.3
3.6.1
3.6.2

- tgv verkeerde
gassamenstelling

aangepaste gassamenstelling
handhaven

In geval van vacuüm verpakken:
- onderdruk aan binnenkant

- Controle van de
gassamenstelling bij verpakking

- betrokken producten
herverpakken of

productieproces analyseren

pasteurisatiewaarde van 40-45

Meten kerntemperatuur en tijd
(bij elke bereiding)

- minder verse
grondstoffen
verwijderen
-hygiëne opdrijven
- receptuur aanpassen
- personeel opleiden

3.1
3.2
3.6.2

- aanpassen tijdtemperatuur-combinatie
- opnieuw verhitten of
vernietigen

3.6.6.1

3.4

F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel
risico: besmetting en
groei van microorganismen
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verpakking voldoende laag
- verpakking zichtbaar vacuüm
getrokken
In geval van verpakken onder
gewijzigde atmosfeer:
- bedrijfsspecifieke
norm/gassamenstelling vastgelegd per
product en per verpakkingstype.
In geval van verpakken onder
zuurstofarme atmosfeer: max 0,5%
restzuurstof, max. 3% absolute
afwijking van CO2-concentratie
(gemeten onmiddellijk na het
verpakken).
Koelen (indien
van toepassing)

onder gewijzigde atmosfeer:
minstens bij aanvang en bij
afronden van een productielot en
bij elke wijziging van de
gassamenstelling
- Visuele controle van het
vacuüm bij elke verpakking
(sluit de verpakking voldoende
aan?)

vernietigen
- oorzaak van het probleem
nagaan en vermijden dat
het zich kan herhalen:
- Toestel beter afstellen
- de werking van de
gebruikte toestellen
controleren en indien
nodig (laten) herstellen
- personeel opleiden
- …

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv te hoge
temperatuur

Opslag

aangepaste temperatuur
handhaven

PVA

- kruisbesmetting vermijden
(bijv. afdekken producten,
voldoende afstand, aparte
rekken, aparte recipiënten)
-houdbaarheidsperiode
respecteren (zie tabel 6)
-aanpassen productie aan
verkoop
- toepassen FiFo-principe

- te koelen gerechten: zo snel mogelijk
na de bereiding afkoelen: binnen de 2
u tot +10 °C en binnen de 24 u tot de
temperatuur opgenomen in tabel 6

- meten tijd en temperatuur

- werkwijze aanpassen
- koelsysteem nazien

3.6.1

GHP

- visuele controle van de
werkwijze

- werkwijze aanpassen
- indien nodig product
vernietigen

3.6.2

PVA

- visueel

- werkwijze aanpassen
- vernietigen van oude
producten

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv gebrek aan
hygiëne

- tgv te lange
bewaarduur
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- tgv te hoge
bewaartemperatuur

Verkoop

aangepaste koeling hanteren
Temperatuur opgenomen in tabel 6.

- temperatuur infrastructuur
meten op basis van controlelijst:
temperatuur (dagelijks)
- kerntemperatuur producten
meten (steekproef)

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het
product met maximum 3°C
werd overschreden
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien
- producten waarvan de
bewaartemperatuur met
meer dan 3°C
overschreden werd,
vernietigen

3.6.1

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv gebrek aan
hygiëne

- kruisbesmetting voorkomen
door correcte plaatsing in de
koeltoonbank en algemene
hygiëne
- geen resten mengen met
vers gemaakte producten

GHP

Visuele controle van de
werkwijze

- herschikken
koeltoonbank
- hygiëne opdrijven
- personeel opleiden

- tgv te lange
bewaarduur

- houdbaarheidsperiode
respecteren (zie tabel 6)
- aanpassen productie aan
verkoop
- toepassen FeFo-principe

PVA

visueel

- werkwijze aanpassen
- vernietigen van oude
producten

Aangepaste temperatuur
handhaven

CCP

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur
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3.1
3.2
3.6.2

3.6.2

- warme gerechten: boven + 60 °C
houden
- koude gerechten: temperatuur
opgenomen in tabel 6

- temperatuur infrastructuur
(warmhoud-apparatuur en
koelingen) meten op basis van
controlelijst: temperatuur
(dagelijks)
- kerntemperatuur producten
meten (steekproef).

Gekoelde producten:
- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd
overschreden of

3.6.1
3.6.2
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vernietigen
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien
Warme producten:
-Vernietig het gerecht
indien het product langer
dan 30 minuten onder de
55°C is geweest
- Producten met een
temperatuur tussen de
55°C en 60°C opnieuw
verhitten
- warmhoud apparatuur
bijregelen
Vervoer

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel
risico: besmetting en
groei van microorganismen
- tgv gebrek hygiëne

hygiënisch verpakken en
vervoeren

GHP

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste
koeling/verwarming
handhaven

CCP

- warme gerechten: boven + 60 °C
houden
- koude gerechten: temperatuur
opgenomen in tabel 6

3.1
3.2
3.6.2
3.6.5

- visueel

- hygiëne opdrijven

- temperatuur producten meten .
(steekproef)

- Proces aanpassen:
producten beter doorkoelen
voor het transport
- aanpassing koeling
tijdens transport
- koude gerechten waarvan
de bewaartemperatuur met
meer dan 3°C werd
overschreden niet
gerespecteerd werd
vernietigen
- Vernietig warme
gerechten indien ze langer
dan 30 minuten onder de
55°C zijn geweest

3.6.1
3.6.2
3.6.5

C: chemisch gevaar
PVA: punt van aandacht
F: fysisch gevaar
CCP: kritisch controlepunt
M: microbiologisch gevaar
tgv: ten gevolge van
* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
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Product

Soepen
- heet afgevuld (min. 65 °C)
- nagepasteuriseerd in
eindverpakking

Bewaartemperatuur

Houdbaarheid

+ 4 °C
+ 4 °C

6 dagen
14 dagen

+ 4 °C

8 dagen

+ 4 °C
- 2 °C
- 18 °C

3 dagen
6 dagen
4 weken

+ 3 °C

6 dagen

Sauzen en stoofvlees
Maaltijden

Maaltijden onder vacuüm of
begassing

Tabel 6. Bewaartemperatuur en bewaartijd bereide gerechten
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4.8 HACCP bij belegde broodjes en de verkoop van beleg
4.8.1 Productbeschrijving
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, kaas, gerookte
vis, salades van vis en schaaldieren…. De broodjes mogen door de slager afgebakken worden.
De oventemperaturen moeten zo zijn aangepast dat voor geen enkele van de producten een
zichtbare verbranding of extreem bruin-zwarte verkleuring optreedt van het gebakken deeg.
De broodjes die worden aangeboden zijn dagvers.
4.8.2 Productstroomschema
AANKOOP EN ONTVANGST GRONDSTOFFEN

OPSLAG

BEREIDING

VERPAKKING

KOELING

OPSLAG EN VERKOOP

VERVOER NAAR KLANT
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4.8.3

Processtap
Ontvangst
Grondstoffen

HACCP bij belegde broodjes en verkoop van beleg: overzicht

C: potentieel risico:
aanwezigheid
bestrijdingsmiddelen
(groenten en fruit)

Keuze leverancier/producent

GHP,
PVA of
CCP
GHP

F: potentieel risico:
aanwezigheid
fysische
verontreiniging

Ingangscontrole

PVA

afwezigheid vervuiling

Steekproefsgewijs bij levering:
visueel

- Geen verontreinigde
eieren aanvaarden
- Bevuilde groenten en
fruit goed wassen voor
gebruik

3.2.1
3.6.2.1

- tgv onvoldoende
versheid

Ingangscontrole versheid

PVA

- goede kleur en geur
- voldoende vers
- houdbaarheidsdatum gerespecteerd

Steekproefsgewijs bij levering:
- onverpakte grondstoffen:
visueel en geur
- verpakte grondstoffen:
houdbaarheidsdatum.
(controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen)

- leverancier op afwijking
wijzen
- producten weigeren
indien versheid of hygiëne
onvoldoende zijn

3.2
3.6.2

-tgv gebrek aan
hygiëne

Ingangscontrole hygiëne en
GHP door slager bij
ontvangst

PVA

- propere en ongeschonden
verpakking
- hygiëne leverancier
- hygiëne voertuig
- hygiëne grondstoffen

Steekproefsgewijs bij levering:
- visueel (controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen)

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Ingangscontrole temperatuur

CCP

- te koelen levensmiddelen:
kerntemperatuur ≤ + 7 °C of ≤ + 4 °C
(zie 3.6.1.1)
- diepvriesproducten:
kerntemperatuur ≤ - 18 °C
- versneden groenten en fruit: ≤ + 7 °C

Steekproefsgewijs bij levering:
- meten kerntemperatuur –
controle op basis van
controlelijst ontvangst goederen

gevaar/risico

maatregelen

criteria en/of
kritische grenswaarden

wijze en frequentie van
controle*

Correctieve actie en
mogelijke corrigerende
maatregel bij afwijking

zie gids

M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
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- producten weigeren
indien de kritische
temperatuur met meer dan
3°C overschreden wordt
- veranderen van
leverancier

3.2
3.6.1
3.6.2
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Bewaren
Grondstoffen

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico
(besmetting en groei
van microorganismen)
- tgv te lange
bewaarduur

- werken volgens het FiFosysteem en FeFo-systeem
- voorraad zo klein mogelijk
houden

PVA

- niet verpakte grondstoffen: vers
- verpakte grondstoffen: respecteren
houdbaarheidsdatum

visueel (dagelijks)

niet verse grondstoffen
verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, zoniet
verwijderen
- inkoop aanpassen aan
verkoop
- FiFo/FeFo-systeem
verbeteren

3.2
3.6.2.2

-tgv gebrek aan
hygiëne

- reiniging en ontsmetting
- geen producten op de grond
plaatsen
- kruisbesmetting vermijden
(bijv. afdekken producten,
voldoende afstand, aparte
rekken, aparte recipiënten)
- ongediertebestrijding

GHP

- koelruimte: geen aanwezigheid van
zichtbaar vuil, verdamper zonder
ijsvorming
- verpakking: proper en ongeschonden
- geen aanwezigheid ongedierte

- visueel (dagelijks)
- controle op basis van de
controlelijst reiniging en
ontsmetting ; aangepaste
frequentie aan bedrijfsgrootte,
vastgestelde problemen…

- vuile of geschonden
verpakking: product
herverpakken
- herschikken producten
- ongedierte bestrijden
- reiniging en ontsmetting
opdrijven
- indien nodig product
vernietigen

3.1
3.2
3.6.2

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste koeling
handhaven

CCP

- te koelen levensmiddelen:
kerntemperatuur ≤ + 7 °C of ≤ + 4 °C
(zie 3.6.1.1)
- diepvriesproducten:
kerntemperatuur ≤ - 18 °C

- controle van de temperatuur
van koelruimtes en diepvriezer
(controle op basis van de
controlelijst temperatuur
(dagelijks)

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde met
maximum 3°C werd
overschreden
- verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, anders
destructie
- verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.2
3.5.3
3.6.1

- versneden groenten en fruit: ≤ + 7 °C
- aangesneden kaaswielen: gekoeld (≤
+ 7 °C) of gedurende een beperkte
periode (max. 7 dagen) buiten de
koeling (max. 21°C)
- verse eieren: constante temperatuur
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Bereiding:
versnijden van
groenten en beleg
en ev. beleggen
van broodjes

C: potentieel risico:
-aanwezigheid
bestrijdingsmiddelen
of mycotoxines
(groenten en fruit)

- groenten en fruit voldoende
wassen met stromend,
drinkbaar water
- beschimmelde producten
vernietigen (niet louter
schimmel wegsnijden)

GHP

- Visuele controle van de
werkwijze (continu)

- aanwezigheid
allergenen

- kruisbesmetting voorkomen
door bijv. apart materiaal te
gebruiken voor producten die
allergenen bevatten, hun
verwerking te scheiden in
ruimte en/of tijd, voldoende
reiniging en ontsmetting na
gebruik van producten die
allergenen bevatten…

PVA

- Geen zichtbare kruiscontaminatie
- Werkinstructies respecteren

- Visuele controle van de
werkwijze (continu)

In geval van mogelijke
kruisbesmetting:
consument kunnen
verwittigen, verdere
kruisbesmetting vermijden,
reinigen en ontsmetten

- zo vers mogelijke
grondstoffen gebruiken
volgens het FiFo- en FeFoprincipe

PVA

- niet verpakte grondstoffen: vers;
FiFO-principe
- verpakte grondstoffen: respecteren
houdbaarheidsdatum

Visueel (bij elke productie)

- niet verse grondstoffen
verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, zoniet
verwijderen

- tgv kruisbesmetting
en onvoldoende
hygiëne

- kruisbesmetting voorkomen:
scheiding in ruimte en/of tijd
tussen versnijden rauwe
groenten, behandelen rauw
vlees, versnijden van
charcuterie en kaas…
- regels mbt het gebruik van
verse eieren respecteren
- gebruik een andere lepel,
mes of vork voor elk type
beleg

PVA

- Geen zichtbare kruiscontaminatie
- Werkinstructies respecteren

- Visuele controle van de
werkwijze (continu)

-hygiëne opdrijven
- receptuur aanpassen
- personeel opleiden
- werkwijze aanpassen

- tgv te hoge
temperatuur bij
bereiding

- Grondstoffen/
ingrediënten/grotere
recipiënten zo snel mogelijk
terug in de koeling plaatsen
- afgebakken broodjes
voldoende laten afkoelen
vooraleer te beleggen

PVA

- te koelen levensmiddelen:
kerntemperatuur ≤ + 7 °C of ≤ + 4 °C
(zie 3.6.1.1)
- versneden groenten en fruit: ≤ + 7 °C
- gekookte en gepelde eieren: ≤ + 7 °C
- vissalade: ≤ +4 °C
-…

- Meten van de temperatuur bij
twijfel

- Te koelen
levensmiddelen niet meer
gebruiken indien hun
temperatuur met meer dan
3°C werd overschreden

F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv onvoldoende
versheid

3.1
3.2
3.6.2

3.6.6.1
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Verpakken
(indien van
toepassing;
eventueel onder
gewijzigde
atmosfeer)

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel
risico: besmetting en
groei van microorganismen
- tgv gebrek aan
hygiëne

- tgv verkeerde
temperatuur

- tgv verkeerde
gassamenstelling

- voorkomen van een
nabesmetting
- na bereiding zo vlug
mogelijk verpakken met een
hygiënisch onberispelijk
verpakkingsmiddel

aangepaste temperatuur
handhaven

aangepaste gassamenstelling
handhaven

GHP

CCP

CCP

- geen zichtbare vervuiling

- productieproces analyseren
- visuele controle van de
werkwijze (continu)

- aanpassen van het proces
- opdrijven hygiëne
- personeel opleiden
- indien nodig product
vernietigen

- belegde broodjes: temperatuur wordt
bepaald door het ingrediënt waarvan
de vereiste temperatuur de laagste is
(bijv. broodjes met vleesbereidingen,
vissalades…: ≤ 4°C)
- kaas in sneetjes: ≤ 7°C
- ander beleg: wettelijk vereiste
temperatuur (zie 3.6.1.1)

- temperatuur meten (steekproef)

- temperatuur omgeving
aanpassen of werkmethode
aanpassen

- bedrijfsspecifieke
norm/gassamenstelling vastgelegd per
product en per verpakkingstype

- Controle van de
gassamenstelling bij verpakking
onder gewijzigde atmosfeer:
minstens bij aanvang en bij
afronden van een productielot en
bij elke wijziging van de
gassamenstelling

3.1
3.6.2

3.5.3
3.6.1
3.6.2

- betrokken producten
herverpakken of
vernietigen
- oorzaak van het probleem
nagaan en vermijden dat
het zich kan herhalen:
Toestel beter afstellen
de werking van de
gebruikte toestellen
controleren en indien nodig
(laten) herstellen
personeel opleiden
…

Opslag
C: geen reëel risico

F: geen reëel risico
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M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
- tgv gebrek aan
hygiëne

- tgv te lange
bewaarduur

- tgv te hoge
bewaartemperatuur

Verkoop

- kruisbesmetting vermijden
(bijv. afdekken producten,
voldoende afstand, aparte
rekken, aparte recipiënten)

GHP

-houdbaarheidsperiode
respecteren
-aanpassen productie aan
verkoop
- toepassen FeFo-principe

PVA

aangepaste koeling hanteren

CCP

- visuele controle van de
werkwijze

- werkwijze aanpassen
- indien nodig product
vernietigen

3.6.2

Belegde broodjes die geen vers vlees
of vleesbereiding (o.a. carpaccio,
gehakt, filet américain) of verse vis
bevatten en bewaard worden bij een
temperatuur hoger dan 4°C of 7°C
(met een max. van 13°C) : max. 3u1

- visueel

- werkwijze aanpassen
- vernietigen van oude
producten

3.6.2

- wettelijk vereiste temperatuur (zie
3.6.1.1).
- belegde broodjes: temperatuur wordt
bepaald door het ingrediënt waarvan
de vereiste temperatuur de laagste is
(bijv. broodjes met vleesbereidingen,
vissalades…: ≤ 4°C)
- belegde broodjes die geen vers vlees
of vleesbereiding (o.a. carpaccio,
gehakt, filet américain) of verse vis
bevatten: < 13°C indien de bewaring
beperkt wordt tot max. 3u1

- temperatuur infrastructuur
meten op basis van controlelijst:
temperatuur (dagelijks)
- kerntemperatuur producten
meten (steekproef)

- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het
product met maximum 3°C
werd overschreden
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien
- producten waarvan de
bewaartemperatuur
overschreden werd
vernietigen

3.6.1

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen

1

Op basis van het advies 10-2015 van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV over de bewaring van belegde broodjes, mogen belegde broodjes die geen vers
vlees of vleesbereidingen (o.a. carpaccio, gehakt, filet américan) of verse vis bevatten, gedurende maximum 3 uren bewaard worden bij 13°C, in plaats van de 4°C of 7°C die
vereist is op basis van bijlage IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. De drie uren worden gerekend vanaf het overschrijden van
die 4 of 7°C. Er wordt aanbevolen de consument er op te wijzen dat de broodjes best binnen de 4 uren geconsumeerd worden.
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- tgv gebrek aan
hygiëne

- kruisbesmetting voorkomen
door correcte plaatsing in de
koeltoonbank en algemene
hygiëne
- houdbaarheidsperiode
respecteren
- aanpassen productie aan
verkoop
- toepassen FeFo-principe

GHP

Aangepaste temperatuur
handhaven

CCP

- tgv gebrek hygiëne

hygiënisch verpakken en
vervoeren

GHP

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

aangepaste koeling
handhaven

CCP

- tgv te lange
bewaarduur

- tgv verkeerde
bewaartemperatuur

Vervoer

PVA

Visuele controle van de
werkwijze
-Belegde broodjes enkel de dag van
bereiding verkopen
-Belegde broodjes die geen vers vlees
of vleesbereiding (o.a. carpaccio,
gehakt, filet américain) of verse vis
bevatten en bewaard worden bij een
temperatuur hoger dan 4°C of 7°C
(met een max. van 13°C) : max. 3u1
- wettelijk vereiste temperatuur (zie
3.6.1.1).
- belegde broodjes: temperatuur wordt
bepaald door het ingrediënt waarvan
de vereiste temperatuur de laagste is
(bijv. broodjes met vleesbereidingen,
vissalades…: ≤ 4°C)
- belegde broodjes die geen vers vlees
of vleesbereiding (o.a. carpaccio,
gehakt, filet américain) of verse vis
bevatten: < 13°C indien de bewaring
beperkt wordt tot max. 3u 1

- herschikken
koeltoonbank
- hygiëne opdrijven
- personeel opleiden
- werkwijze aanpassen
- vernietigen van oude
producten

3.1
3.2
3.6.2

- temperatuur infrastructuur
meten op basis van controlelijst:
temperatuur (dagelijks)
- kerntemperatuur producten
meten (steekproef)

Gekoelde producten:
- producten zo vlug
mogelijk terugkoelen
indien de kritische
grenswaarde van het vlees
met maximum 3°C werd
overschreden
- verwerken tot verhitte
producten indien hier nog
een veilig product kan van
gemaakt worden, anders
destructie
- indien van toepassing:
verdamper ontdooien,
thermostaat bijstellen,
werking koeling nazien

3.6.1
3.6.2

- visueel

- hygiëne opdrijven

3.1
3.2
3.6.2
3.6.5

- temperatuur producten meten
(steekproef)

- Proces aanpassen:
producten beter doorkoelen
voor het transport
- aanpassing koeling

3.6.1
3.6.2
3.6.5

visueel

3.6.2

C: geen reëel risico
F: geen reëel risico
M: potentieel tot
reëel risico:
besmetting en groei
van microorganismen
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de vereiste temperatuur de laagste is
(bijv. broodjes met vleesbereidingen,
vissalades…: ≤ 4°C)

C: chemisch gevaar
F: fysisch gevaar
M: microbiologisch gevaar

tijdens transport
- producten waarvan de
bewaartemperatuur met
meer dan 3°C werd
overschreden niet
gerespecteerd werd
vernietigen

PVA: punt van aandacht
CCP: kritisch controlepunt
tgv: ten gevolge van

* voor slagerijen die van de versoepelingen kunnen genieten, dienen enkel de non-conformiteiten te worden geregistreerd
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5. MELDINGSPLICHT, TRACEERBAARHEID EN INFORMATIE
VOOR DE CONSUMENT
In geval van crisis moeten levensmiddelen vlug uit de handel kunnen worden genomen en de
bron van contaminatie moet kunnen worden achterhaald. Dit wordt beschreven in het KB van
14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen.

5.1 Meldingsplicht en recall
Een slager die van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat de levensmiddelen door
hem aangekocht, verwerkt en/of verkocht schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van
mens, dier of plant, dient het FAVV hiervan in kennis te stellen. Dit is de meldingsplicht. In
dit verband is een nauwe samenwerking tussen de zaakvoerder van de onderneming, haar
personeel en het FAVV belangrijk, om de gemelde problemen zo vlug mogelijk te kunnen
inperken.
Indien het gevaar ontstaat binnen het bedrijf en het schadelijk product zich nog steeds binnen
het bedrijf bevindt en er kunnen correctieve acties genomen worden ter eliminatie of reductie
van het gevaar (bijv. sterilisatie of pasteurisatie bij overschrijding van de microbiologische
normen), dan moet dit niet gemeld worden.
De melding blijft evenwel verplicht bij het ontvangen van een mogelijks schadelijke
grondstof van de leverancier (bijv. wanneer er ernstige vermoedens zijn dat een dier met
diergeneesmiddelen of andere substanties werd behandeld, wanneer de meldingslimieten van
een product overschreden worden…). Het gecontamineerde product (of gelijkaardige
producten van eenzelfde producent) zou immers ook aan andere klanten geleverd kunnen zijn.
Op de website van het FAVV is een richtsnoer beschikbaar waarin de belangrijkste
meldingslimieten opgesomd worden (www.favv.be > Professionelen > Meldingsplicht >
Meldingsplicht en meldingslimieten).
Indien men een schadelijk product in de handel heeft gebracht, moeten deze producten uit de
handel genomen worden of teruggeroepen (recall). Bij levering aan andere verkooppunten
(bijvoorbeeld andere slagerijen, horecabedrijven, grootkeukens,…) dient men elk
verkooppunt waaraan het schadelijk product werd geleverd te verwittigen. Bij rechtstreekse
verkoop aan de eindverbruiker kan men het gevaar bekendmaken via affichage in de winkel.
Voor de melding aan het FAVV dient de slager:
1) de provinciale controle-eenheid (PCE) van zijn provincie telefonisch op de hoogte te
brengen; EN
2) het “Formulier voor verplichte melding” zoals voorzien in bijlage I van het
ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de
meldingsplicht in de voedselketen (zie website: www.favv.be > Professionelen >
Meldingsplicht), in te vullen en op te sturen (per fax en/of per mail) naar de PCE.
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Via dat formulier dienen naast algemene informatie (naam van het bedrijf,
productverantwoordelijke, contactpersoon, datum en uur van initiële melding) volgende
gegevens te worden medegedeeld:
 productgegevens,
 herkomst van het product,
 distributie (of lokalisatie) van het product,
 aard van het probleem,
 getroffen maatregelen,
 adviezen aan consumenten of gebruikers,
 andere informatie.
Bewaar een overzicht van de meldingen aan het FAVV die u heeft gedaan. Dit kan
bijvoorbeeld door het chronologisch bewaren van een kopie van de meldformulieren.

5.2 Traceerbaarheid
Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie,
verwerking en distributie te traceren en te volgen.
Volgens het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen moeten alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven een
systeem instellen dat de traceerbaarheid van hun producten waarborgt. Zij dienen hiervoor een
register bij te houden van alle inkomende producten, een register van alle uitgaande producten
(tenzij voor leveringen rechtstreeks aan de eindverbruiker) en bovendien moeten zij
beschikken over een systeem dat de interne traceerbaarheid verzekert (het verband tussen het
ingaand register en afgevoerde producten). Dit register kan bestaan uit het chronologisch
bijhouden van leveringsbonnen of begeleidende handelsdocumenten (op voorwaarde dat alle
nodige gegevens erop vermeld worden, het geheel controleerbaar en vlug opvraagbaar is), uit
een geschreven register, een geïnformatiseerd systeem of andere evenwaardige systemen.
5.2.1 Ingaand register
In het ingaand register moeten volgende gegevens van alle aangevoerde producten worden
bijgehouden:
 de aard,
 de identificatie van het product (dit is een unieke benaming en/of code die een
duidelijk verband legt met bijkomende informatie vermeld op de verpakking of de
begeleidende documenten. Het doel van deze identificatie is om producten van
dezelfde aard, die een verschillende voorgeschiedenis hebben, te kunnen
onderscheiden. De meest geschikte identificatiemethode is het lotnummer.
Alternatieven voor het lotnummer zijn de houdbaarheidsdatum, de productiedatum, de
referentie van het begeleidend document,… De identificatie die aan het product
gegeven wordt in de inrichting die het ontvangt moet gelinkt kunnen worden aan
identificatie van het product bij de leverancier.),
 de hoeveelheid van het product (voor vlees is dit het gewicht),
 de ontvangstdatum,
 de identificatie van de vestigingseenheid die het product levert
 het serienummer vermeld op het begeleidend handelsdocument (enkel verplicht voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong).
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Leveringen van levensmiddelen van dierlijke oorsprong moeten vergezeld zijn van een aantal
vermeldingen (begeleidende informatie). Dit wordt opgelegd in verordening (EU) nr.
931/2011 inzake traceerbaarheidsvoorschriften die bij verordening (EG) nr. 178/2002 van het
Europees Parlement en de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgelegd.
Het is de verplichting van het bedrijf dat de levensmiddelen aan de slager levert om ervoor te
zorgen dat de nodige informatie aan de slager wordt verstrekt. Wanneer u zelf levensmiddelen
van dierlijke oorsprong levert aan andere operatoren, moet u deze informatie bezorgen aan uw
klant.
De volgende vermeldingen moeten aanwezig zijn:
 datum van de verzending;
 nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen;
 het volume of de hoeveelheid van de levensmiddelen;
 een enig nummer (serienummer); dit is een referentie ter identificatie van de partij of
zending;
 gegevens (naam en adres of VEN-nummer, toelatingsnummer of erkenningsnummer)
van de verzendende inrichting, waaruit de levensmiddelen zijn verzonden;
 gegevens (naam en adres) van de verzender (eigenaar) indien deze verschillend is van
het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden;
 gegevens (naam en adres of VEN-nummer, toelatingsnummer of erkenningsnummer)
van de bestemming (levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden
verzonden);
 gegevens (naam en adres) van de ontvanger (eigenaar) indien deze verschillend is van
het levensmiddelenbedrijf waar de levensmiddelen naar worden verzonden;
 indien van toepassing: de traceerbaarheidsgegevens van rundvlees (zie 5.2.5).
Het vlees of de verpakking van het vlees moet eveneens informatie bevatten, namelijk:
 de aanduidingen van het gezondheidsmerk of identificatiemerkteken;
 voor bevroren of diepgevroren vlees, de niet gecodeerde vermelding van de maand en
het jaar van bevriezen of diepvriezen;
 in het geval van runderkarkassen met wervelkolom of delen daarvan waaruit de
wervelkolom niet moet worden verwijderd, moeten dergelijke karkassen gekenmerkt
zijn met een duidelijk zichtbare blauwe streep op het etiket.
5.2.2 Uitgaand register
Een uitgaand register moet enkel bijgehouden worden voor leveringen aan andere
levensmiddelenbedrijven (verkooppunten, restaurants, ...). In het geval van leveringen aan
liefdadigheidsverenigingen en aan voedselbanken volstaat als registratie van uitgaande
producten de lijst van vestigingseenheden van liefdadigheidsverenigingen en voedselbanken
waaraan geleverd wordt, zonder vermelding van de producten.
In het uitgaand register moeten volgende gegevens van alle aangevoerde producten worden
bijgehouden:
 de aard,
 de identificatie van het product (zie ingaand register),
 de hoeveelheid van het product (voor vlees is dit het gewicht),
 de leveringsdatum,
 de identificatie van de vestigingseenheid die het product afneemt,
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het serienummer vermeld op het begeleidend handelsdocument (enkel verplicht voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong).

Bij leveringen van levensmiddelen van dierlijke oorsprong door de slager aan het bevoorrade
verkooppunt, restaurant,… dient het vlees te worden vergezeld van een aantal vermeldingen,
namelijk:
 nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen;
 het volume of de hoeveelheid van de levensmiddelen;
 de gegevens (naam of handelsnaam en adres OF VEN-nummer of toelatingsnummer)
van het verkooppunt van verzending;
 de gegevens (naam en adres) van de verzender (eigenaar) indien deze verschillend is
van het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden;
 de gegevens (naam of handelsnaam en adres OF VEN-nummer of toelatingsnummer)
van het bevoorrade verkooppunt;
 de gegevens (naam en adres) van de ontvanger (eigenaar) indien deze verschillend is
van het levensmiddelenbedrijf waar de levensmiddelen naar worden verzonden;
 de datum van de verzending;
 indien van toepassing: de traceerbaarheidsgegevens van rundvlees (zie 5.2.5),
 een serienummer; dit is een referentie ter identificatie van de partij of zending.
U mag zelf de vorm kiezen waarin de informatie verstrekt wordt, zolang de informatie
duidelijk en ondubbelzinnig ter beschikking gesteld wordt en kan worden opgezocht door de
exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaraan geleverd wordt. Zowel elektronische als
papieren informatiedragers kunnen worden gebruikt.
5.2.3 Interne traceerbaarheid
Het verband tussen de aangevoerde en de afgevoerde producten kan op verschillende
manieren worden gerealiseerd:
 voor alle producten die in de slagerij geproduceerd of samengesteld worden, is het
nodig te kunnen achterhalen welke ingrediënten werden gebruikt. De slager is vrij om
te kiezen hoe gedetailleerd hij het systeem uitwerkt. Voor deze vorm van interne
traceerbaarheid is het bijhouden van receptenfiches/productfiches echter een minimum
(hiervoor kunnen de productbeschrijvingen die werden opgemaakt in het kader van het
HACCP-systeem gebruikt worden).
 voor bederfbare producten met korte houdbaarheid kan het hanteren van het FIFOprincipe in combinatie met het ingaand register volstaan, indien geen verwerking heeft
plaatsgevonden,
 voor vers vlees dat werd ingevroren, vacuüm getrokken of verpakt onder gewijzigde
atmosfeer waardoor de bewaarduur wordt verlengd, moet op de verpakking een
referentie naar het ingaand register worden vermeld zodat de herkomst van dit vlees
kan worden achterhaald, voor ingevroren producten moet ook de datum van invriezen
op de verpakking worden vermeld en voor rundvlees het referentienummer van het
rund (Sanitel identificatie) of het lotnummer (bij vlees dat versneden werd
aangekocht).
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5.2.4 Registratie van de gegevens



De registratie van de gegevens over producten die niet onmiddellijk worden verwerkt
of verkocht mag gebeuren binnen 7 dagen en uiterlijk op het tijdstip van verwerking of
verkoop.
De documenten met betrekking tot de traceerbaarheid moeten bewaard worden tot 6
maand na afloop van de minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of, bij
ontstentenis daarvan, gedurende ten minste 6 maand.
Let op: de handelsdocumenten bij de zendingen van rundvlees dienen steeds minstens
1 jaar te worden bewaard.

De slagerijen die overeenkomstig het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de
versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in
sommige inrichtingen in de voedselketen echter niet van de versoepelingen op vlak van
traceerbaarheid kunnen genieten (zie 1.2.3.2), moeten een volgende registratie toepassen:
 registratie van de gegevens over producten dient onmiddellijk te gebeuren;
 de documenten met betrekking tot de traceerbaarheid moeten bewaard worden tot 2
jaar na afloop van de minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of, bij
ontstentenis daarvan, gedurende ten minste 2 jaar.
5.2.5 Traceerbaarheid van rundvlees
Bijkomende vermeldingen in het ingaand register:
 het referentienummer van het rund (Sanitel identificatie) of het lotnummer of de
referentiecode (bij aankoop van versneden vlees of bij samenvoeging van karkassen en
versneden vlees);
 de aard van het deelstuk;
 voor vers rundvlees waaraan nog delen van de wervelkolom vastzitten:
- het aantal runderkarkassen of delen daarvan, waarvan de wervelkolom moet
worden verwijderd;
- het aantal runderkarkassen of delen daarvan, waarbij de wervelkolom niet moet
worden verwijderd.
Deze informatie moet ook worden vermeld op de begeleidende handelsdocumenten die het
rundvlees vergezellen bij het transport vanuit de erkende slachthuizen en uitsnijderijen.
Volgens verordening (EG) nr. 999/2001 dient de slager deze handelsdocumenten ten minste 1
jaar te bewaren, ongeacht of de slager van de versoepelingen kan genieten of niet.
Etikettering of affichage in de winkel:
Bij de verkoop van rundvlees, rechtstreeks aan de eindverbruiker, moeten volgende gegevens
zichtbaar geafficheerd worden in de vleeswinkel of op de verpakking (naast de algemene
etiketteringvereisten (zie 5.2.6)) van voorverpakt rundvlees worden aangebracht en dit ter
informatie van de klanten:
1) Voor voorverpakt rundvlees (vers, gekoeld of bevroren):
 het officiële nummer van het rund (indien Belgisch is dit het SANITELnummer) OF
een referentiecode toegekend lot door de operator (zie 5.2.5.1);
 de plaats van slachting uitgedrukt als volgt:
“Geslacht in: (land) (erkenningsnummer van het slachthuis)”
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Indien het gaat over een lot (afkomstig van meerdere dieren, zie 5.2.5.1) uitgesneden
vlees, is dit gegeven zo vermeld:
"Groep dieren geslacht in: (het land) (erkenningsnummer van het betrokken slachthuis
of erkenningsnummers van de twee of drie betrokken slachthuizen)”;
 de plaats van uitsnijden, uitgedrukt als volgt:
“Uitgesneden in: (land) (erkenningsnummer van de uitsnijderij)”
Indien het gaat over een lot (afkomstig van meerdere dieren, zie 5.2.5.1) uitgesneden
vlees, is dit gegeven zo vermeld:
"Partij vlees uitgesneden in: (het land) (erkenningsnummer van de betrokken
uitsnijderij of erkenningsnummers van de twee of drie betrokken uitsnijderijen)”;
 het land van geboorte*;
 de landen van vetmesting*;
 het land van slachting*.
* Indien het land voor de 3 gevallen hetzelfde is, kan de vermelding als volgt gebeuren:
“Oorsprong: (naam van het land)”.
Opmerking: rundvlees dat wordt ingevoerd in de Gemeenschap en waarvoor de hierboven
beschreven informatie niet beschikbaar is, moet voorzien worden van een etiket met de
volgende vermeldingen: “Oorsprong: Niet-EU” en “Geslacht in: (naam van het Derde Land)”.
Voor vlees afkomstig van dieren levend ingevoerd in de EG waarvoor geen informatie
beschikbaar is over het land van geboorte en/of vetmesting, kunnen deze gegevens worden
vervangen door ”Levend in de EG ingevoerd” of ”Levend ingevoerd uit (naam van het derde
land)”.
2) Voor niet voorverpakt rundvlees:
 het officiële nummer van het rund (indien Belgisch is dit het SANITELnummer) OF
een referentiecode toegekend lot door de operator (zie 5.2.5.1);
 het land van geboorte*;
 de landen van vetmesting*;
 het land van slachting*;
 het land waar het vlees is versneden.
* Indien het land voor de 3 gevallen hetzelfde is, kan de vermelding als volgt gebeuren:
“Oorsprong: (naam van het land)”.
Opmerking: rundvlees dat wordt ingevoerd in de Gemeenschap en waarvoor de hierboven
beschreven informatie niet beschikbaar is, moet voorzien worden van een etiket met de
volgende vermeldingen: “Oorsprong: Niet-EU” en “Geslacht in: (naam van het Derde Land)”.
Niet-voorverpakt vlees dat afkomstig is van dieren die in verschillende landen zijn geboren
en/of gehouden en/of geslacht, wordt bij de uitstalling met het oog op verkoop duidelijk van
elkaar gescheiden. De informatie die moet worden vermeld (zie hierboven) bevindt zich in de
nabijheid van dat vlees op een manier dat de eindverbruiker gemakkelijk onderscheid kan
maken tussen het vlees met verschillende oorsprong.
Voor het niet-voorverpakte uitgesneden vlees dat met het oog op verkoop samen wordt
uitgestald, registreert de exploitant elke dag onder verwijzing naar de datum van die dag de
erkenningsnummers van de slachthuizen waar de dieren zijn geslacht, en van de uitsnijderijen
waar de karkassen zijn uitgesneden. Hij deelt deze gegevens mee aan de verbruiker die hem
daarom verzoekt.
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3) Voor gehakt rundvlees (vers, gekoeld of bevroren):
Wanneer het product een mengsel is van vers vlees van verschillende diersoorten (bv. varken
– kalf ) is etikettering/affichering slechts verplicht wanneer het percentage rundvlees meer
dan 50% bedraagt.
Volgende gegevens moeten worden vermeld :
 het officiële nummer van het rund (indien Belgische is dit het SANITELnummer)
OF een referentiecode toegekend door de slager (zie 5.2.5.1);
 het land van productie, uitgedrukt als volgt: “Geproduceerd in (land waar het vlees
werd gehakt)”*.
Indien het vlees werd voorgehakt in verschillende landen, dienen alle landen vermeld
te worden.*
* indien land van geboorte en/of vetmesting en/of slachting verschilt van land van productie
van het gehakt, dient dit land/dienen deze landen bijkomend vermeld te worden als volgt:
“Oorsprong: (land van geboorte en/of vetmesting en/of slachting voluit)”.
Opmerking: rundvlees dat wordt ingevoerd in de Gemeenschap en waarvoor de hierboven
beschreven informatie niet beschikbaar is, moet voorzien worden van een etiket met de
volgende vermeldingen: “Oorsprong: Niet-EU” en “Geslacht in: (naam van het Derde Land)”.
Voor vlees afkomstig van dieren die levend zijn ingevoerd in de EG waarvoor geen
informatie beschikbaar is over waar het dier is geboren en gehouden, mag dit worden
vervangen door “Levend in de EG ingevoerd” of “Levend ingevoerd uit: (naam derde land)”.
Bij de verkoop van onverpakt gehakt, moet de slager er voor zorgen dat de verbruiker op elk
moment het verband kan zien tussen het vlees bestemd voor verkoop en de meegedeelde
informatie.
5.2.5.1 Lotvorming
Ook wanneer de slager vlees van verschillende runderen samen voegt, moet hij de gegevens
voor de traceerbaarheid meedelen (aanbrengen op het etiket of afficheren in de vleeswinkel).
De slager moet in dat geval met loten werken. Bij het vormen van een lot, moeten volgende
principes toegepast worden:
1) Voor versneden vlees:
Alle deelstukken vlees die samen een lot van versneden vlees vormen, dienen dezelfde
achtergrond te hebben. Dit wil zeggen:
 afkomstig zijn van dieren die:
 geboren zijn in hetzelfde land;
 gehouden zijn in het (de) zelfde land(en);
 geslacht zijn in hetzelfde land (in ten hoogste 3 verschillende slachthuizen).
 bij reeds voorversneden vlees, moet het vlees bovendien versneden geweest zijn in
hetzelfde land (in ten hoogste 3 verschillende inrichtingen).
2) Voor gehakt vlees:
Alle deelstukken vlees die samen een lot van gehakt vlees vormen, dienen dezelfde
achtergrond te hebben. Dit wil zeggen:
 afkomstig zijn van dieren die:
 geslacht zijn in hetzelfde land.
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Het versnijden van vlees en het vervaardigen van gehakt kan leiden tot drie mogelijkheden
A. van lotvorming:
Het versneden of gehakt vlees is afkomstig van één enkel dier
B. Het versneden of gehakt vlees is afkomstig van karkassen van meerdere dieren
Een lot mag samengesteld zijn uit vlees van verschillende dieren op voorwaarde dat
- het vlees voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden
- het vlees op hetzelfde moment wordt versneden of het gehakt op hetzelfde
moment wordt vervaardigd.
De grootte van een lot kan dus in geen geval de productie van 1 dag overschrijden.
Uitzondering: Een lot uitgesneden rundvlees dat niet-voorverpakt wordt uitgestald met
het oog op verkoop aan de eindverbruiker, mag qua omvang groter zijn dan de
productie van één dag.
De referentiecode dat het lot identificeert is een uniek nummer gegeven door de slager.
Op basis van de referentiecode en het registratiesysteem , moet de slager voor elk lot
kunnen terugvinden welke runderen (officiële nummers) verwerkt werden in het lot.
C. Het versneden vlees of gehakt is afkomstig van voorversneden deelstukken of is
afkomstig van voorgehakt vlees van meerdere dieren.
De operator kan meerdere loten hergroeperen in een nieuw lot op voorwaarde dat het vlees dat
deel uitmaakt van dit nieuw lot voldoet aan de hierboven vermelde principes en verder
versneden of gehakt wordt.
Een nieuwe referentiecode (een uniek nummer) wordt toegekend door de slager aan dit nieuw
lot. Zorg er voor dat de nieuwe referentiecode het mogelijk maakt om via het
registratiesysteem de oorspronkelijke loten te identificeren.
5.2.6 Etikettering van voorverpakte levensmiddelen
5.2.6.1 Afgewerkte producten
Voor de verkoop van voorverpakte levensmiddelen (zie begrippenlijst), gelden de
algemene regels voor de etikettering van voorverpakte levensmiddelen. Het etiket moet
volgende gegevens bevatten:
 de verkoopsbenaming;
 de ingrediëntenlijst 1 en voor bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten
ook de hoeveelheid van het ingrediënt;
 de allergenen of stoffen die intoleranties kunnen veroorzaken (zie 2.1.1);
 de datum van minimale houdbaarheid (voor minder bederfbare producten) of de
uiterste consumptiedatum (voor zeer bederfbare producten);
 bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
 de naam en het adres van de fabrikant;
 de (bijzondere) gebruiksaanwijzingen (indien nodig);
 de netto hoeveelheid;

1

Elke stof of product, waaronder aroma’s, levensmiddelenadditieven en voedingsenzymen en elk bestanddeel
van een samengesteld ingrediënt die/dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van een levensmiddel en nog in het
eindproduct aanwezig is (zelfs in veranderde vorm) wordt als ingrediënt beschouwd.
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het land van oorsprong of de plaats van herkomst (verplicht voor vlees van varkens,
schapen, geiten of pluimvee, vers, gekoeld of bevroren en ook voor andere
levensmiddelen indien het weglaten ervan misleidend kan zijn);
een voedingswaardevermelding (vanaf 13 december 2016 verplicht voor de
meerderheid van de voorverpakte levensmiddelen);
voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: het effectieve
alcoholvolumegehalte.

Hou verder rekening met de regels m.b.t:
 het vermelden van « verpakt onder beschermende atmosfeer » indien de houdbaarheid
verlengd is door middel van verpakkingsgassen;
 de vermelding dat het worstvel niet eetbaar is;
 de aanduiding van gehakt vlees (« mager », « puur », gehakt van andere soorten »…) :
bepalingen zijn vastgelegd in verordening (EU) nr. 1169/2011 en in specifieke
koninklijke besluiten, opgesteld door de FOD economie;
 de vermelding “ontdooid”, een uitleg over de fysische behandeling;
 …
Voor de presentatie van de gegevens op het etiket zijn eveneens enkele belangrijke
aandachtspunten:
 de benaming van het levensmiddel, de nettohoeveelheid van het levensmiddel en,
indien van toepassing, het effectieve alcoholvolumegehalte, moeten in hetzelfde
gezichtsveld geplaatst worden;
 de stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken moeten op een opvallende
manier vermeld worden in de ingrediëntenlijst. Dit wil zeggen dat hun naam duidelijk
te onderscheiden is van de rest van de lijst.
Levensmiddelen die door de slager zelf worden voorverpakt moeten in principe ook aan deze
etiketteringsvereisten voldoen. Hiervan kan echter worden afgeweken voor levensmiddelen
die worden voorverpakt om sneller te kunnen volgen in piekmomenten (bijv. een plastiekfolie
of een plastiek kuipje), maar die evengoed in bulk zouden kunnen verkocht worden en waarbij
op het moment van aankoop, alle informatie die in principe op het etiket zou moeten staan
door de slager aan de koper kan worden meegedeeld. Wel moet steeds duidelijk en
ondubbelzinnig de uiterste consumptiedatum worden vermeld om duidelijkheid te geven aan
de klant. Enkele voorbeelden: krabsla in potjes, pizza’s in folie, lasagne in aluminium bakjes
met plastiekfolie toegedekt,… Deze uitzondering geldt echter enkel voor producten die in de
toonbank worden verkocht, niet voor producten in zelfbediening.
Bovenstaande uitzondering is onderwerp van discussie. Hou, net als voor andere bepalingen,
de meest recente wetgeving in de gaten en de FAQ bij de autocontrolegidsen: www.favv.be >
Professionelen > Autocontrole > FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector.
5.2.6.2 Tussenverpakkingen in de opslagruimte
Als producten in porties verdeeld worden in het bedrijf, om ze te bewaren voor latere
verwerking, moet elke portie voorzien zijn van een etiket met minstens volgende gegevens:
 productnaam;
 datum van productie (bereiding en portionering);
 houdbaarheidsdatum (indien mogelijk);
 een referentie die de interne traceerbaarheid verzekert.
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Als de producten ingevroren worden om in de diepvries te bewaren, moeten zij eveneens een
etiket, zoals hierboven vermeld, dragen. De datum van productie dient hier de datum van
invriezen te zijn.
Producten die tijdens de productie enkel kortstondig worden afgedekt om hygiënische
redenen, moeten niet geëtiketteerd worden.
5.2.6.3 Verpakkingen van levensmiddelen bestemd voor andere verkooppunten
Wanneer verpakkingen bestemd zijn voor de eindconsument maar niet onmiddellijk aan de
eindconsument worden geleverd maar wel bijv. aan een winkel, dan zijn er verschillende
mogelijkheden om alle hierboven aangehaalde informatie mee te geven.
Zo kan het complete etiket op de individuele verpakkingen worden aangebracht, maar de
informatie kan ook meegegeven worden op begeleidende documenten op voorwaarde dat kan
gegarandeerd worden dat die documenten de levensmiddelen vergezellen ofwel tegelijkertijd
met de levering of vóór de levering worden verzonden. Bovendien moet op de buitenste
verpakking de benaming, de houdbaarheidsdatum, de bewaarvoorschriften en de gegevens
van de verantwoordelijke zijn aangebracht.
Ook voor levensmiddelen die voorverpakt worden om te leveren aan horecazaken of
collectiviteiten om daar te worden bereid, verwerkt, verdeeld of versneden, gelden
bovenstaande regels.
Voor verpakkingen die aan andere operatoren worden geleverd (B2B) moeten alle verplichte
vermeldingen worden overgemaakt zodat de laatste stap die de consumentetiketten moet
opstellen over alle informatie beschikt. De manier waarop de info moet overgedragen worden,
ligt echter niet vast.
5.2.7 Uitgaand register en handelsdocumenten voor de traceerbaarheid van niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten mogen enkel worden
opgehaald door een daartoe erkende of geregistreerde ophaler.
Tijdens het vervoer moeten niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
worden vergezeld van een “handelsdocument voor traceerbaarheid”. De vereiste vorm van het
document is afhankelijk van de bestemming/verdere verwerking en de geografische
bestemming van de dierlijke bijproducten. De verplichtingen met betrekking tot het
handelsdocument worden gespecificeerd in de omzendbrief met betrekking tot het
handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in
België: vormvereisten – model. Deze omzendbrief is terug te vinden op de website van het
FAVV: www.favv.be > Professionelen > Dierlijke productie > Niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten > Omzendbrieven.
In vleeswinkels moet een register worden bijgehouden van de afgevoerde dierlijke
bijproducten waarin de volgende gegevens vermeld worden:
 productiedatum (= datum van ophaling);
 categorie;
 diersoort (enkel verplicht indien bestemd als voedermiddel);
 aantal verpakkingen, gewicht of volume;
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SANITEL-identificatie (indien van toepassing, namelijk wanneer het gaat om
volledige karkassen of koppen);
ophaler (= naam, adres en erkennings- of registratienummer van de vervoerder van het
materiaal);
inrichting van bestemming (= naam, adres en erkennings- of registratienummer van de
ontvanger van het materiaal);
een verwijzing naar de factuur van ophaling of naar het document dat deze bevestigt.

Dit register mag worden samengesteld uit een chronologische classificatie (van de exemplaren
bestemd voor de producent) van de ingevulde handelsdocumenten voor traceerbaarheid van
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
Het register mag ook worden vervangen door een geïnformatiseerd systeem dat dezelfde
garanties biedt.
Dit register en de handelsdocumenten moeten ter plaatse worden bewaard gedurende twee
jaar. De versoepeling van 6 maand is hier niet van toepassing!
5.2.8 Mededeling van bepaalde stoffen of producten die allergieën of intoleranties
kunnen veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen
Sedert 13/12/2014 zijn er expliciete wettelijke bepalingen over de etikettering van niet
voorverpakte levensmiddelen. Dit staat in het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot
vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die
allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
Voor de niet-voorverpakte levensmiddelen is enkel de vermelding van allergeneninformatie
verplicht.
De overdracht van deze allergeneninformatie naar de eindconsument gebeurt schriftelijk en
daarbij wordt de informatie duidelijk leesbaar aangebracht op een fysieke of elektronische
drager op de plaats waar het levensmiddel wordt verkocht. Deze vermelding moet vrij en
gemakkelijk toegankelijk zijn voordat de aankoop plaatsvindt.
In afwijking daarvan kan de overdracht ook mondeling gebeuren als aan de 5 volgende
voorwaarden is voldaan:
(1) op verzoek van de consument moet de informatie worden meegedeeld zonder
uitstel, op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en voordat
de aankoop plaatsvindt;
(2) er dient een schriftelijke procedure te worden uitgewerkt en geïmplementeerd
zodat kan worden verzekerd dat de allergeneninformatie correct wordt
meegedeeld;
(3) deze procedure moet beschikbaar zijn op de plaats van verkoop en gemakkelijk
toegankelijk zijn voor het personeel en voor het FAVV;
(4) het betrokken personeel moet voldoende opgeleid zijn over de
allergenenproblematiek en de procedure;
(5) voor het verstrekken van deze informatie mag geen kost worden aangerekend.
Daarnaast moet onafgezien van de wijze van de informatieoverdracht, een voor de consument
duidelijk zichtbare schriftelijke vermelding aanwezig zijn op de plaats waar de
levensmiddelen te koop worden aangeboden waarin is opgenomen waar de
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allergeneninformatie kan worden teruggevonden/opgevraagd en een waarschuwing dat de
samenstelling van het levensmiddel kan wijzigen. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage
14 van deze gids.
Het is van belang dat bij controle kan aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie
beschikbaar is en kan meegedeeld worden.
Meer info hierover en een voorbeeld van een procedure kan gevonden worden in de
omzendbrief met betrekking tot allergeneninformatie op de website van het FAVV:
www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > Omzendbrieven levensmiddelen.
5.2.9 Verkoop via communicatie op afstand
Bij verkoop op afstand (bijv. via internet, telefonische bestellingen…; verkoop via automaten
valt hier niet onder!), moet de informatie die geëtiketteerd wordt (zie 5.2.6), eenvoudig
beschikbaar zijn voor de klant, voordat de aankoop plaatsvindt (met uitzondering van het
lotnummer en de houdbaarheidsdatum).
De informatie moet voorkomen op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand
(bijv. website, flyer…) of via andere passende en duidelijk door de slager aangegeven
middelen.
De verplichtingen inzake etikettering (zie 5.2.6) blijven van toepassing voor deze
voorverpakte levensmiddelen: eens de goederen bij de consument komen, moeten alle
verplichte vermeldingen er op, dus ook houdbaarheidsdatum en lotnummer.
Indien u niet-voorverpakte levensmiddelen verkoopt op afstand, moeten enkel de allergenen
of de producten die intoleranties kunnen veroorzaken en aanwezig zijn in het eindproduct,
vermeld worden op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand (bijv. website,
flyer…), zodat de consument over de informatie beschikt vóór hij zijn aankoop doet.
Voor verkoop via automaten wordt verwezen naar onderdeel 3.5.2.1 Automaten.
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6. CERTIFICERINGSREGELING
De voorwaarden, voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen zijn van
toepassing.
Een audit met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem kan aangevraagd worden
bij het FAVV of bij een keuringsinstelling. Deze keuringsinstellingen moeten daartoe erkend
zijn door het FAVV en daartoe geaccrediteerd zijn door Belac (of door een buitenlandse
accreditatie-instelling die behoort tot het multilaterale agreement (MLA)) voor de huidige
sectorgids, volgens de ISO 17020-norm.
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 nonconformiteiten, 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.
De instellingen moeten de “Erkenningsprocedure voor de certificatie- en inspectieinstellingen volgen in het kader van het koninklijk besluit autocontrole” (PB07 – P03).
De audits worden uitgevoerd op basis van de specifieke checklist ontwikkeld door het FAVV.
De auditrapporten moeten voldoen aan de voorschriften van het FAVV.
De kwalificaties van de auditoren moeten minstens aan de eisen van artikel 10 van het
koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen voldoen.
 Diploma : basisopleiding hoger onderwijs in een vak dat verband houdt met de
voedselveiligheid;
 Ervaring : ten minste twee jaar in een productie-entiteit of als medewerker van de
dienst kwaliteit in de sector van het vlees;
 Continue opleiding.
De minimale duur van de audit is opgenomen in de tabel 7. Deze minimale duur is steeds
gerekend exclusief de tijd nodig voor de voorbereiding, de documentbeoordeling, de
rapportage, de voorafgaandelijk bezoek(en) en de administratieve behandeling. Een audit
moet minstens eenmaal per 3 jaar gebeuren.
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aantal VTE

Duur van de audit

1-2 VTE

3 uren

3-4 VTE

3 uren

5-9 VTE

4 uren

10-19 VTE

5 uren

≥ 20 VTE

8 uren

Tabel 7. Minimale auditduur

Het betreft een minimale auditduur. Dit kan nog aangepast worden in functie van oa de
complexiteit, aantal activiteiten, aantal processen,…Louter de verkoop van andere
levensmiddelen dan vlees en afgeleide producten (en dus niet aangeboden voor consumptie
ter plaatse) heeft geen invloed op de auditduur. Voor deze activiteit moet geen extra
autocontrolegids worden toegepast.
De termen "audit, auditor, certificeringsregeling" worden gebruikt voor respectievelijk
"keuring (= inspectie), keurder, inspectieregeling" voor activiteiten die onder de norm
ISO/IEC 17020 plaatsvinden.
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7. BEGRIPPENLIJST
Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (= slachtdieren): als landbouwhuisdier
gehouden runderen (met inbegrip van de soorten Bubalus en Bison), varkens, schapen, geiten
en eenhoevigen.
Andere behandelde producten van dierlijke oorsprong: vleesextracten, gesmolten dierlijke
vetten, kanen, vleesmeel, zwoerd in poeder, gezouten of gedroogd bloed, gezouten of
gedroogd bloedplasma en behandelde magen, blazen en darmen.
aw-waarde: wateractiviteit; is een uitdrukking voor de hoeveelheid water in een levensmiddel
die beschikbaar is voor de micro-organismen. De aw-waarde kan variëren van 1,0 voor zuiver
water tot 0,0 voor alles wat geen water bevat. Hoe groter de a w-waarde, hoe vlugger een
levensmiddel onderhevig is aan bederf.
Bederfflora: micro-organismen die aanleiding geven tot voedselbederf.
Behandelde magen, blazen en darmen: magen, blazen en darmen die, nadat zij zijn
gereinigd, een behandeling hebben ondergaan (bijv. zouten, verhitten, drogen).
BSE: Boviene Spongiforme Encephalopathie, een ziekte die de hersenen aantast en bij
runderen de dolle koeienziekte veroorzaakt.
C: chemisch gevaar.
CCP: critical control point of kritisch controlepunt (KCP). Een kritisch controlepunt is een
processtap waarop controle kan uitgeoefend worden én waar deze controle essentieel is om
een gevaar te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
Competitieve flora: (nuttige) micro-organismen (bijv. de starterculturen bij de droge
worstbereiding) die door hun massale aanwezigheid de groei van schadelijke microorganismen onderdrukken.
d: dag(en).
DFD-vlees: Dark Firm Dry vlees (donker, vast en droog vlees). Vlees met een te hoge pH als
gevolg van een te geringe suikerreserve op het ogenblik van het slachten. Dergelijk vlees is
gemakkelijk onderhevig aan bederf en voor de bereiding van gehakt minder aangewezen.
Eh-waarde: redoxpotentiaal; is een maat voor het zuurstofhoudend vermogen. Een hoge
redoxpotentiaal is gunstig voor de groei van de meeste bederfveroorzakende microorganismen. De redoxpotentiaal kan verlaagd worden door het levensmiddel onder vacuüm te
verpakken, door het gebruik van een atmosfeerverpakking of het aanwenden van reducerende
additieven zoals bijv. ascorbinezuur.
F: fysisch gevaar.
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
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FeFo: First expired, First out (eerst vervallen, eerst uit). Systeem voor stockbeheer waarbij de
producten die het vroegst vervallen, het eerst moeten worden verwerkt of verkocht.
FiFo: First in, First out (eerst in, eerst uit). Systeem voor stockbeheer waarbij de oudste
producten het eerst worden gebruikt.
GDL: glucono-delta-lacton. Product dat wordt omgezet in gluconzuur indien het in aanraking
komt met water en dus geschikt is om de gewenste zuurtegraad van vleeswaren in te stellen.
Het wordt niet als voedingszuur, maar als zuurteregelaar beschouwd.
Gekweekt wild: gekweekte loopvogels en andere gekweekte landzoogdieren dan als
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
Gehakt vlees: vlees zonder been, dat in kleine stukken is gehakt en minder dan 1 % zout
bevat.
Gesmolten dierlijke vetten: voor menselijke consumptie bestemde vetten die afkomstig zijn
van het smelten van vlees, met inbegrip van de beenderen.
GHP: Good Hygienic Practices (goede hygiënische praktijken).
GMP: Good Manufacturing Practices (goede fabricage praktijken).
GRM: Gespecificeerd risicomateriaal.
Grof vrij wild: in vrijheid levende landzoogdieren die niet onder de definitie van klein vrij
wild vallen.
HACCP: Hazard Analysis of Critical Control Points. Risicoanalyse en het onder controle
houden van punten die kritiek zijn voor de voedselveiligheid.
Ingewanden: de organen uit de borst-, buik- en bekkenholte, evenals de luchtpijp en de
slokdarm, en, bij vogels, de krop.
Kanen: het eiwithoudende residu van het smeltproces, na gedeeltelijke afscheiding van vet en
water.
KB: koninklijk besluit.
Klein vrij wild: vrij vederwild en in vrijheid levende lagomorfen.
Lagomorfen: konijnen, hazen en knaagdieren.
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong: vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen,
vleesproducten en andere behandelde producten van dierlijke oorsprong, vis, eieren, melk…
Levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijk verkoop worden voorverpakt: op het
moment van de publicatie van deze gids, is er nog geen officiële definitie beschikbaar.
Gelieve de FAQ’s, omzendbrieven en andere informatiebronnen op de website van het FAVV
op te volgen om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie.
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m: maand(en).
M: microbiologisch gevaar.
MB: ministerieel besluit.
Min: minuut of minuten.
OSE: Overdraagbare Spongiforme Encefalopathieën, aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel.
Pathogene kiemen: micro-organismen en virussen die ziekten kunnen veroorzaken.
PCE: Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV).
Personeel: alle werknemers van de slagerij, dus ook jobstudenten, stagiairs, familieleden die
occasioneel meewerken…
pH: zuurtegraad. De zuurtegraad varieert van 0 (zeer zuur) tot 14 (zeer basisch); 7 = is
neutraal.
Pluimvee: gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die niet als landbouwhuisdier worden
beschouwd, maar wel als landbouwhuisdier worden gekweekt, met uitzondering van
loopvogels.
PSE-vlees: Pale Soft Exudative vlees (bleek, zacht, waterachtig vlees). Vlees met een te
snelle postmortale pH-daling. Dergelijk vlees vertoont een slechte waterbinding en is voor de
bereiding van kookworst en kookham minder geschikt.
PVA: punt(en) van aandacht. Een processtap die een mogelijk gevaar voor de veiligheid van
een levensmiddel inhoudt. Deze gevaren kunnen door goede hygiënische praktijken of
specifieke maatregelen worden beheerst of uitgeschakeld.
Slachtafval: vers vlees dat geen deel uitmaakt van het karkas, inclusief ingewanden en bloed.
u: uur of uren.
Vers vlees: vlees dat, buiten de koel- of vriesbehandeling, geen enkele behandeling heeft
ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen, met inbegrip van vacuüm verpakt vlees of
vlees in MAP-verpakking (gewijzigde atmosfeer).
Vlees: eetbare delen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee lagomorfen,
vrij wild en gekweekt wild, inclusief het bloed van deze dieren.
Vleesbereidingen: vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan
levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft
ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te
veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen.
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Vleesproducten: verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van vlees of door
verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op het snijvlak geconstateerd kan
worden dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn.
Voorverpakt voedingsmiddel: de verkoopeenheid, 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 verpakkingsmateriaal wordt geopend of
aangetast.
Vrij wild: wilde hoefdieren en lagomorfen, evenals andere landzoogdieren die voor
menselijke consumptie bejaagd worden en die krachtens de in de betrokken lidstaten geldende
wetgeving als vrij wild beschouwd worden, met inbegrip van zoogdieren die in een gesloten
gebied leven met eenzelfde vrijheid als vrij wild, en voor menselijke consumptie bejaagde
niet-gedomesticeerde vogels.
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8. DOCUMENTATIE
Dit onderdeel is bedoeld als leidraad bij de samenstelling van de eigen documentatiemap.
Deze dient enerzijds als ondersteuning van de autocontrole en anderzijds laat zij de overheid
toe deze autocontrole te controleren.
Deze documentatiemap moet men aanzien als een werkmap die constant moet worden
bijgewerkt en aangevuld. De documentatie kan in ringmappen en/of in dozen worden
verzameld of op een elektronische drager worden vastgelegd . Deze documentatiemap onder
de vorm van een Register is via de plaatselijke beenhouwersbonden beschikbaar voor de
aangesloten leden .
Deze documentatiemap kan worden samengesteld uit vier delen:
 het eerste deel bevat de belangrijkste wetgeving en bijhorende documenten van
toepassing op slagerijen
 het tweede deel bevat de nodige vergunningen, attesten en analyseverslagen
 het derde deel bevat gegevens eigen aan de slagerij voor de toepassing van de GHP,
autocontrole en traceerbaarheid
 het vierde deel bevat de registraties in het kader van de GHP, autocontrole en
traceerbaarheid
In de gids zijn reeds een aantal documenten als voorbeeld opgenomen.
Deel I: wetgeving (zie ook website www.favv.be)
 Voornaamste verordeningen, KB’s en ministeriële besluiten:
- Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29
april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne,
- het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen,
- het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige
inrichtingen in de voedselketen
- het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (KB
H1)
- het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (KB H2)
- …
 Alfabetische lijst van erkende ontsmettingsmiddelen;
 Lijst van additieven toegelaten in levensmiddelen;
 Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad voor het verwijderen van de
wervelkolom bij runderen ouder dan 30 maanden;
 Formulier voor de meldingsplicht;
 ….
Deel II: vergunningen, attesten en analyseverslagen
 Vergunning
- Vergunning beenhouwer-spekslager;
- Vergunning voor plaatsen waar voedingsmiddelen worden gefabriceerd of in de
handel gebracht;
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-







Toelating van het FAVV voor de detailhandel in vers vlees, vleesbereidingen,
gehakt vlees, vleesproducten en in bijproducten van dierlijke oorsprong en
eventueel bijkomend voor het verwijderen van de wervelkolom in het kader van
maatregelen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën (wervelkolom van
runderen ouder dan 30 maanden);
Medische controles
- Medisch geschiktheidcertificaat met het oog op het bewerken van
voedingsmiddelen;
- Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers;
- Formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
Controleverslagen van het FAVV;
Attesten van bijscholing;
Analyseverslagen (water, microbiologische analyses van levensmiddelen, …).

Deel III: GHP, autocontrole en traceerbaarheid
 Productfiches (samenstelling producten);
 Instructiekaarten voor machines;
 Reinigen en ontsmetten (voorbeelden zelf aan te passen);
- Gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen (bijlage 1);
- Reinigings- en ontsmettingsplan (bijlage 2);
- Procedures voor het reinigen van machines en uitvoeren van metingen:
 Advies voor het schoonmaken van de gehaktmolen (bijlage 3);
 Advies voor het schoonmaken van het hakblok en de snijplank (bijlage 4);
 Advies voor het schoonmaken van de vulbus (bijlage 5);
 Advies voor het schoonmaken van de snijmachine (bijlage 6);
 Zo meet u de temperatuur (bijlage 7);
 Zo verifieert u de thermometer (bijlage 8).
 Ongediertebestrijdingsplan (bijlage 9);
 Controlelijsten (invulexemplaren):
 Controlelijst: ontvangst goederen (bijlage 10);
 Controlelijst: temperatuur (bijlage 11);
 Controlelijst: reiniging en ontsmetting (bijlage 12);
 Controlelijst: ongediertebestrijding (bijlage 13).
 Voorbeeldaffiche in kader van allergeneninformatie (bijlage 14);
 …..
Deel IV Registratie
 Ingevulde controlelijsten
- Controlelijst ontvangst goederen;
- Controlelijst temperatuur;
- Controlelijst reiniging en ontsmetting;
- Controlelijst ongediertebestrijding.
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BIJLAGE 1
GEBRUIKTE REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN
1. productnaam + erkenningsnummer (voor het ontsmettingsmiddel) (zie
documentatie van de leverancier)
2. te gebruiken voor het reinigen of ontsmetten van….
3. aard van het product en gebruiksvoorwaarden (zie documentatie
leverancier bijv. alkalisch, zuur
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BIJLAGE 2
REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAN SLAGERIJ
Atelier koud en warm

Tafels
Machines
Snijplanken,
Schotels
e.a klein materiaal

Wanneer

Volgorde

Dagelijks

Vuil verwijderen
Reinigen
Spoelen
Ontsmetten
Spoelen
Drogen

Reinigingsmiddel
Ontsmettingsmiddel
…………………

Opmerkingen

Voor machines: zie
documentatie

…………………

Vensters buiten
Wekelijks
Muren
Wekelijks
Deuren
Machines ( buitenkant)

Reinigen
Spoelen
Drogen

………………..

Rekken
Plafond
Dampkap, filter

Maandelijks
of
Volgens bevuiling

Reinigen
Spoelen
Drogen

…………………

Vloer en vloerputje

Dagelijks

Vuil verwijderen
Reinigen
Aftrekken
Spoelen
Droog dweilen

Voor machines: zie
documentatie

………………….

Wc

Muren

Vloer

Wanneer

Volgorde

Maandelijks

Reinigen
Spoelen
Drogen

Dagelijks

WC

Dagelijks

Handwasbak

Dagelijks

Deur

Maandelijks

Deurgreep, kraan van Dagelijks
de handwasbak
(indien handbediend),
WC-bedienknop
Borstelkot – containers
Wanneer
Muren

Volgens bevuiling
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Vuil verwijderen
Reinigen
Aftrekken
Spoelen
Droog dweilen
Reinigen
Spoelen
Reinigen
Spoelen

Reinigingsmiddel
Ontsmettingsmiddel
…………………….

…………………..

…………………..
……………..

Reinigen
Spoelen
Drogen
Ontsmetten

…………………

Volgorde

Reinigingsmiddel
Ontsmettingsmiddel
…………………..

Reinigen
Spoelen
Drogen

Opmerkingen

………………….

Opmerkingen
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Vuil verwijderen
Reinigen
Spoelen
Droog dweilen
Vuil verwijderen
Reinigen
Spoelen
Ontsmetten

……………………

Wanneer

Volgorde

Reinigingsmiddel
Ontsmettingsmiddel

Tafels
Machines
Toonbank
Gereedschappen

Dagelijks

Houten hakblok

Dagelijks

Vuil verwijderen
Reinigen
………………..
Spoelen
……………….
Ontsmetten
Spoelen
Drogen
Vuil verwijderen
Eventueel zout
strooien
Schrapen
Afvegen schraapsel en
zout
Ontsmetten
Spoelen

Ramen toonbank

Dagelijks

Vensters buiten
Deuren
Kasten

Wekelijks
Maandelijks
of
telkens indien nodig
Maandelijks
of
telkens indien nodig
Dagelijks

Vloer

2 x per week

Afvalcontainer
Na het ledigen
Containers voor
dierlijke
bijproducten (GRM)

…………………..

Winkel

Muren
Schappen
Plafond
Vloer

Opmerkingen
Voor machines: zie
documentatie

Zie documentatie

Nevelen
Opblinken
Reinigen
Spoelen
Drogen
Reinigen
Spoelen
Drogen
Vuil verwijderen
Reinigen
Spoelen
Droog dweilen

…………………..
…………………..
…………………….

Frigo
Muren
Schappen
Vloer

Wanneer
Wekelijks

Dagelijks

Volgorde
Reinigen
Spoelen
Drogen
Vuil verwijderen
Reinigen
Spoelen
Droog dweilen

Product

Volgorde
Ontdooien
Reinigen
Spoelen
Ontsmetten
Spoelen
Drogen

Product

Opmerkingen

……………………..
……………………..

Diepvries
Diepvries

Wanneer
2 Maandelijks
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BIJLAGE 3
ADVIES VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE GEHAKTMOLEN
 haal de stekker uit het stopcontact
 demonteer de gehaktmolen en haal daarbij alle machineonderdelen uit
elkaar
 verwijder de achtergebleven vleesresten
 week de onderdelen in een kunststofbak
 reinig de onderdelen met een geschikt reinigingsmiddel met warm water
om het vet vloeibaar te maken en te emulgeren
 spoel na met water
 desinfecteer de onderdelen met een door de overheid toegelaten
ontsmettingsmiddel
 spoel na met water
 laat de onderdelen opdrogen alvorens ze te monteren. Zo voorkom je
roestvorming. De opsluitring niet te hard aanschroeven, om smering van
de machine te voorkomen
en verder:
 ook onder (en achter) de gehaktmolen kan het vuil zijn
 gebruik geschikte borstels die enkel voor het reinigen en ontsmetten van
de gehaktmolen gebruikt worden. De borstels moeten zelf gereinigd en
ontsmet worden
 verwijder na het slijpen van de messen, het slijpsel
 onderdelen (bijv. de worm) die kunnen roesten, kan men in oliën met
eetbare olie
Veiligheid:
 haal éérst de stekker uit het stopcontact
 wees voorzichtig met water in de buurt van stopcontacten
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BIJLAGE 4
ADVIES VOOR HET SCHOONMAKEN VAN HET HAKBLOK EN DE
SNIJPLANK













Hout
het hakblok los van de muur zetten
de beensplinters en vleesresten verwijderen
eventueel keukenzout instrooien
de blok krabben met blokborstel en schraper
het zout afvegen of de contactmaterialen ontsmetten en spoelen
de zijkanten spoelen en drogen
Kunststof
grofvuil verwijderen
reinigen met warm water, reinigingsmiddel en borstel
afspoelen
desinfecteren
naspoelen
drogen

en verder:
 gebruik het hakblok alleen voor hakken en pletten
 gebruik steeds scherpe hakmessen: dan moet je minder kappen en maak je
minder kerven
 vlak hakblokken en snijplanken indien nodig af
 leg en bewerk vacuümvlees nooit op een houten ondergrond want
vleessap van vacuümverpakt vlees is rijk aan bacteriën. Vleessap trekt in
het hout; de daarin groeiende melkzuurbacteriën veroorzaken een zurige
lucht
Veiligheid:
 ongelijkmatige oppervlakken vergroten het risico op verwondingen!
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BIJLAGE 5
ADVIES VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE VULBUS
 haal de onderdelen uit elkaar
 verwijder de achtergebleven resten
 controleer de inwendige holtes, de afvoeropening en het portioneerhulpstuk
op deegresten
 zet de onderdelen in een reinigingsoplossing om in te weken
 borstel de onderdelen schoon, vooral de ringen en hun zittingen (gleuven)
 spoel na met heet water
 desinfecteer de onderdelen
 spoel na met water
 spoel het afvoergat in de stopbus door
 laat alle onderdelen goed opdrogen
En verder:
 de afdichtingsringen worden onder invloed van het deeg, het
reinigingsmiddel en het ontsmettingsmiddel poreus; ze dienen regelmatig
vervangen te worden
Veiligheid:
 zet de machine in schoonmaakstand alvorens te reinigen
 trek de stekker uit het stopcontact bij het reinigen
 wees voorzichtig met water in de buurt van stopcontacten
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BIJLAGE 6
ADVIES VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE SNIJMACHINE
 zet de snijmachine in stand ‘0’ om beschadiging van het mes te voorkomen
en ter bescherming van uw vingers
 verwijder het grofvuil met een plastiek spatel en vochtige wegwerpdoekjes
 gebruik aangepaste borstels bij het verwijderen van hardnekkig vuil op het
mes
 reinig de onderdelen met een aangepast reinigingsmiddel
 spoel de onderdelen af met water
 desinfecteer de onderdelen met een door de overheid toegelaten
ontsmettingsmiddel (respecteer de aangegeven concentratie, tijd en
temperatuur)
 spoel de onderdelen af met water en laat ze drogen
En verder:
 werk bij het schoonmaken van het mes altijd van de as van het mes naar de
buitenrand
 reinig de machine vóór en na het slijpen
Veiligheid:
 zet de machine voor het reinigen op de ‘0’-stand
 haal de stekker uit het stopcontact
 wees voorzichtig met water in de buurt van stopcontacten
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BIJLAGE 7
ZO MEET U DE TEMPERATUUR
 controleer de kerntemperatuur van de te koelen producten bij aankoop,
bewaring, verkoop en levering aan huis
 de kerntemperatuur wordt gemeten m.b.v. een digitale steekthermometer
 steek nooit door de folieverpakking van voorverpakte levensmiddelen die
moeten bewaard worden; leg bij voorverpakte levensmiddelen de
steekthermometer tussen twee verpakkingen
 gebruik steeds een geijkte thermometer
 de thermometer moet ook gereinigd en ontsmet worden
 controleer regelmatig de temperatuur van de koelkast(en), diepkoeler(s),
koeltoonbank(en) en diepvriezer(s)

G-003 versie 2 dd 02/12/2015

Documentatie (bijlagen) 11/18

Autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij

BIJLAGE 8
ZO VERIFIEERT U DE THERMOMETER






laat ijsblokjes deels ontdooien in een beetje koud water
dompel de steekelektrode in het smeltwater
de digitale thermometer moet na enige tijd 0 °C aanduiden
dompel de steekelektrode nadien in water dat aan het koken is
de digitale thermometer moet na enige tijd 100 °C aanduiden.

Indien de thermometer niet de correcte waarden (0 °C en 100 °C) aanduidt, moet
de thermometer gejusteerd worden, volgens de methode voorgeschreven door de
fabrikant.
Wanneer de thermometer niet gejusteerd kan worden en de gemeten fout is klein
(minder dan 1°C) of stabiel (bij het meten van het smeltwater wordt dezelfde
fout gemeten als bij het meten van het kookwater), dan kan het justeren
vervangen worden door een wijziging in de gemeten waarde: Duidt de
thermometer bij het meten wat het smeltwater bijvoorbeeld + 1 °C aan en bij het
meten van het kookwater 101 °C, dus 1 °C te hoog, dan moet men 1 °C van de
afgelezen waarde aftrekken. Duidt de thermometer - 1 °C aan bij het meten van
het smeltwater en 99 °C bij het meten van het kookwater, dus 1 °C te laag, dan
moet men bij de afgelezen waarde 1 °C bij tellen.
Voor thermometers die gebruikt worden voor een bereik dat ver onder 0°C of
ver boven 100°C ligt (bijv. meten van hoge baktemperaturen), dient een andere
methode te worden gebruikt.
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BIJLAGE 9
ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN
In te vullen indien ongediertebestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in het
bedrijf.
1° Schets van het bedrijf (grondplan) met aanduiding van de plaats van
het lokaas/vallen, de lokdozen, insectendoder…

2. Naam van het (de) gebruikte bestrijdingsmiddel(en)
erkenningsnummer (documentatie van de leverancier)
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BIJLAGE 10
CONTROLELIJST ONTVANGST GOEDEREN
Controle bij elk ontvangst. Invullen bij elke controle of enkel bij nonconformiteiten (afh. van versoepelingen)

Afdruk van de stempel

ONTVANGST CONTROLE
VERVOER:………..
CHAUFFEUR:…….
GEWICHT:………..
OPMERKING:……
…………………….

TEMP:……………..
VERPAKKING:…..
VERSHEID:………
CONTROLE DOOR:
……………………….

Deze stempel kan op de leveringsbon worden gedrukt en ingevuld.
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BIJLAGE 11
CONTROLELIJST TEMPERATUUR
Dagelijks controle. Invullen bij elke controle of enkel bij nonconformiteiten (afh. van versoepelingen)
WEEKNUMMER: ………
Bijvoorbeeld
Ruimte

maandag
°C actie

dinsdag
°C actie

woensdag
°C actie

donderdag
°C actie

vrijdag
°C actie

zaterdag
°C actie

zondag
°C actie

koeltoonbank
wandkoelmeubel
Diepkoeler
diepvries (winkel)
koelruimte vlees
koelruimte
groenten
diepvries
(werkplaats)
gekoelde
pekelruimte
……………..

De temperatuur van de verschillende ruimtes moet zo worden ingesteld dat volgende
temperaturen, gemeten in de kern van het product, worden bekomen:
 vers vlees slachtdieren en vleesproducten:  + 7 °C
 gehakt vlees en vleesbereidingen:  + 4 °C
 gevogelte, konijn en wild:  + 4 °C
 orgaanvlees:  + 4 °C
 diepvriesvlees:  - 18 °C
°C:


gemeten temperatuur van de ruimte invullen indien van toepassing

Actie:
 1 = temperatuur bijregelen
 2 = ontdooien koelelement / koelgroep nakijken
 3 = frigorist bellen
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BIJLAGE 12
CONTROLELIJST REINIGING EN ONTSMETTING
DATUM: ../../….
ORDE EN NETHEID
in *
orde

niet in
orde

kan
beter

herstel **
nodig van

Winkel
Bereidingswerkplaats
Koelruimte vlees
Koelruimte groenten
Koelwandmeubel
Koeltoonbank
Diepvries
Voorraadkast
Schoonmaakkast
Personeelsruimte
* aankruisen wat van toepassing is ** invullen

REINIGING EN ONTSMETTING
WINKEL

ja*

Neen

kan beter

deuren, wanden, vloeren
werktafels en hakblok
apparatuur
handgereedschap, schotels, …
koelruimte
koeltoonbank
koelwandmeubel
diepkoeler
vitrine
BEREIDINGSWERKPLAATS
deuren, wanden, vloeren
werktafels en hakblok
apparatuur
handgereedschap, schotels, …
koelruimte
kratten en bakken
containers voor dierlijke bijproducten
afvalcontainer
TOILETTEN
* aankruisen wat van toepassing is
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BIJLAGE 13
CONTROLELIJST ONGEDIERTEBESTRIJDING
In te vullen wanneer actie wordt ondernomen

 Datum: …./…./….
 Uitvoerder (in het geval van een firma: firmanaam en adres, naam van
de uitvoerder)
 Waarnemingen:
 plaats van het lokaas……………………………………….
 staat van het lokaas……………………………………….
 aanwezigheid van feces van ratten en muizen…………….
 aanwezigheid van dode knaagdieren en insecten...............


Actie: ………………………………………………………………
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BIJLAGE 14
VOORBEELDAFFICHE IN KADER VAN ALLERGENENINFORMATIE
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Wenst u informatie aangaande de aanwezigheid
van allergenen in onze producten?
Onze verantwoordelijke geeft u graag de gewenste inlichtingen.

Glutenbevattende granen

Noten

Schaaldieren

Selderij

Eieren

Mosterd

Vis

Sesamzaad

Aardnoten

Zwaveldioxide en
sulfieten* * > 10 mg/kg of 10 mg/l

Soja

Lupine

Melk

Weekdieren

Wij vestigen er uw aandacht op dat de samenstelling van de producten kan wijzigen.

www.bb-bb.be

