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1 Inleiding 
 
 

1.1 Situering 
 
De maatschappij vraagt steeds meer garanties voor kwaliteitsvol voedsel. Dit werd door de overheid 

vertaald in tal van normen en reglementeringen rond hygiëne, kwaliteit en kwaliteitscontrole. Bij de 

uitwerking van de gids werd rekening gehouden met de wetgeving en de Codex Alimentarius.  Het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is de toezichthoudende 

overheid op de voedselveiligheid. Op de website van het FAVV vindt men alle gegevens i.v.m. 

autocontrole ( www.favv.be > beroepssectoren > autocontrole). 

 

Volgens het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen, de Verordening (EG) 852/2004 betreffende algemene 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen, de Verordening 853/2004 houdende vaststelling van 

specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en de Verordening 

178/2002 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, zijn producenten van 

levensmiddelen verplicht om op een veilige manier te produceren. Op basis van deze wetteksten is 

het invoeren van een autocontrolesysteem verplicht. Alle producenten van levensmiddelen moeten de 

garantie kunnen bieden dat hun producten veilig zijn. Dit dient te gebeuren aan de hand van de 

zogenaamde autocontrole. Autocontrole is een allesomvattend systeem waarbij de producent de 

activiteiten op zijn bedrijf, zijn eigen activiteiten en die van zijn medewerkers, aan een audit 

onderwerpt en bijstuurt waar nodig. Producenten van levensmiddelen kunnen op vrijwillige basis hun 

autocontrolesysteem laten valideren door het FAVV of door een instelling die beschikt over een 

accreditatie door BELAC of door een buitenlandse accreditatie-instelling die behoort tot het 

multilaterale agreement (MLA) en die door het FAVV erkend is. Het beschikken over een gevalideerd 

autocontrolesysteem levert u een korting op uw verplichte bijdrage aan het Agentschap. 

 

Voor zeer kleine ondernemingen (ZKO) geldt het ministerieel besluit betreffende de versoepelingen 

van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van 

de levensmiddelensector (MB van 24 oktober 2005). De ZKO’s passen de gids toe zonder een eigen 

HACCP-systeem te ontwikkelen. Bedrijven die niet vallen onder de versoepelingen (niet -ZKO) passen 

deze gids toe maar moeten de HACCP-studie uit de gids aanpassen aan hun specifieke 

bedrijfssituatie. Om te weten of u al of niet van de versoepelingen kan genieten, kijk snel op de 

website van het FAVV: www.favv.be > Beroepssectoren > Autocontrole > Versoepelingen voor de 

kleine bedrijven 

 

De redacteurs van de gids hebben ernaar gestreefd in de mate van het mogelijke rekening te houden 

met alle van toepassing zijnde reglementering. Deze reglementering is evenwel aan evolutie 

onderhevig. Het is dan ook zeer belangrijk dat de gebruiker van de gids deze evolutie opvolgt en de 

gewijzigde reglementering respecteert. In geval van discussie over punten in de gids die voor 

interpretatie vatbaar zijn, is het de reglementering die primeert. 
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1.1.1 Toepassingsgebied 
 
De doelgroep voor deze gids zijn landbouwbedrijven die op hun bedrijf ook melk verwerken en 

zuivelproducten verkopen. . De gids is van toepassing op de verwerking van melk afkomstig van 

landbouwhuisdieren. De gids is van toepassing op alle types melk (koeien, geiten, schapen, buffels, 

merries en ezelinnen). De specifieke behandelingen zoals het invriezen van de melk (geiten, merries 

en ezelinnen) of van de wrongel (geiten) om seizoensgebonden productiepieken uit te vlakken zijn in 

de schema’s van de grondstoffen opgenomen.  

Voor de verwerking van melk moet u beschikken over een toelating (B2C) wanneer u enkel 

rechtstreeks uw producten verkoopt aan de eindconsument of maximum 1/3 van uw omzet in 

zuivelverwerking levert aan andere bedrijven, binnen een straal van 80 km. In alle andere gevallen 

moet u over een erkenning (B2B) beschikken. 

 

De gids is niet van toepassing voor erkende bedrijven die alles aan andere bedrijven (B2B) verkopen. 

 

De bepalingen die zijn opgenomen in het KB van 10.01.2001 tot bepaling van de definitie van 

hoevezuivelproducten zijn onverminderd van toepassing. Indien melk aangekocht wordt bij een 

collega dan moet bij iedere ophaling of levering een staal genomen worden voor de kwaliteitscontrole 

door MCC of Comité du Lait (KB 21/12/2006). Indien de melk aangekocht wordt bij een producent 

waarbij uit zijn productie minstens één monster genomen wordt per drie dagen productie voor analyse 

bij MCC of Comité du Lait, dan mag deze producent over een periode van 3 dagen een maximale 

hoeveelheid van 100 liter, al dan niet opgedeeld, leveren zonder dat daarvan een monster genomen 

wordt. In dat geval wordt voortgegaan op de analyseresultaten met betrekking op die 3-daagse 

melkproductie. Voor de remstoffen is dit handig. U dient zelf geen analyse meer uit te voeren. 

 

De eindproducten worden op het bedrijf of op een markt rechtstreeks aan de consument verkocht. Ze 

kunnen ookverkocht worden aan andere bedrijven. 

Tot de producten aan de consumenten of aan een ander bedrijf worden overhandigd zijn ze de 

verantwoordelijkheid van de producent. Zolang dient de producent er voor te zorgen dat de koude-

keten gerespecteerd blijft en dat alle hygiënevoorschriften gerespecteerd blijven. 

 

Rauwe melk die los, niet-verpakt verkocht wordt, valt niet onder het toepassingsgebied van deze gids, 

met uitzondering van de melkautomaten (zie bijlage 06). Als er een behandeling van de rauwe melk 

gebeurt evenwel zonder verwerking (bv. verpakken), moeten strikte hygiënemaatregelen en een 

correcte reinigingsprocedure toegepast worden.  

 
1.1.2 Overleg en werkgroep 
 

1.1.2.1 Initiatief voor het opstellen en indienen van deze autocontrolegids voor de productie 

en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf 

 
Op initiatief van KVLV-Agra in opdracht van de Vlaamse gemeenschap, werd een autocontrolegids 

voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf uitgewerkt in samenspraak 

met de verschillende organisaties in de melksector. Hiervoor werd nationaal een werkgroep 

‘hoevezuivel’ opgericht. Hierdoor wordt elke betrokken partij via zijn vertegenwoordigers in de 

werkgroep geraadpleegd.  
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Opstellen van de gids: 

 

De werkgroep is samengesteld uit: 

- 8 vertegenwoordigers van de drie landbouworganisaties: 1 voor het Algemeen 

Boerensyndicaat (ABS), 3 voor Boerenbond (BB) en 4 voor de Fédération Wallonne de 

l'Agriculture (FWA), 

- 4 experten in de verwerking op de hoeve: 2 voor Vlaanderen (KVLV-Agra) en 2 voor Wallonië 

(Gembloux agro-biotech ULg)  

- 1 expert in HACCP-toepassingen voor de verwerking in de zuivelindustrie, 

- 2 secretarissen (de verantwoordelijken van de executieven IKM-Vlaanderen en het Comité du 

Lait – service QFL). 

 

De werkgroep komt zo dikwijls samen als het nodig is om de realisatie van deze gids te verzekeren. 

 

Dit nationaal overlegorgaan bepaalt de richtlijnen en neemt alle beslissingen in verband met de inhoud 

van de gids.  

 

Deponeren van de gids: 

 

Voor de deponering van de gids werd gekozen voor de nationaal gestructureerde Interprofessionele 

Werkgroep IKM/QFL/QMK.  

Deze werkgroep is samengesteld uit: 

- 8 vertegenwoordigers van de drie landbouworganisaties: 2 voor het Algemeen 

Boerensyndicaat (ABS), 2 voor Boerenbond (BB) en 4 voor de Fédération Wallonne de 

l'Agriculture (FWA), 

- 8 vertegenwoordigers van de zuivelindustrie via de Belgische Confederatie van de 

Zuivelindustrie (BCZ), 

- 2 vertegenwoordigers van de Interprofessionele Organismen (één voor Vlaanderen en één 

voor Wallonië), 

- 2 secretarissen (één voor Vlaanderen en één voor Wallonië) 

1.1.2.2 Technische werkgroep 

 
De gids werd uitgewerkt door de technische werkgroep ‘hoevezuivel’ bestaande uit:  

 KVLV-Agra, Provinciale Werkgroep Hoeveproducten KVLV-BB,  

 Katholieke Hogeschool Kempen, 

 lab CVDO bvba, Sint-Lievens Hogeschool Gent, 

 Vekmo, 

 Gembloux agro-biotech ULg, 

 landbouworganisaties: 

zie 1.1.2.1. 

 technici van de Interprofessionele Werkgroep 

1.1.2.3 Representativiteit en overleg met de sector 

 
De autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf werd 

uitgewerkt in samenspraak met de verschillende organisaties in de hoevezuivelsector.  
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Een overleg met de sector in Vlaanderen werd georganiseerd vanuit de Stuurgroep 

“Autocontrolesystemen voor hoeveproducten” op initiatief van de Administratie Land- en Tuinbouw.  

 

Voor Wallonië werd beroep gedaan op de kennis en praktijkervaring van de projectmedewerkers van 

Gembloux agro-biotech ULg.  

 

Zij bouwden doorheen de jaren een netwerk uit bij producenten van hoevezuivel in de beide 

landsdelen. Hoofddoelstelling hier is de wetgeving inzake autocontrole in praktijk omzetten op de 

landbouwbedrijven die zuivel produceren en verkopen. 

 

1.2 Autocontrole: theorie en praktijk 
 
1.2.1 Theorie: 
 
Het KB van 14 november 2003 legt een aantal wettelijke verplichtingen op betreffende autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 

 

Elke exploitant moet een systeem van autocontrole hebben gebaseerd op de volgende principes van 

het “Hazard Analysis and Critical Control Points-systeem (HACCP) 

(Hoofdstuk II, artikel 3, par 2 ): 

1. het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau 

gereduceerd kan worden  

2. het identificeren van kritische controlepunten (KCP) 

3. vaststellen van kritische grenswaarden voor KCP  

4. vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor KCP  

5. vaststellen van corrigerende maatregelen als blijkt dat KCP niet onder controle zijn 

6. vaststellen van procedures om na te gaan of de voorgaande maatregelen ook behoorlijk 

functioneren en het herzien van de procedures als het productieproces zodanig wordt 

gewijzigd dat de voedselveiligheid zou kunnen worden aangetast 

7. opstellen van documenten en registers, aangepast aan de aard en omvang van het bedrijf, 

waaruit blijkt dat alle voorgaande punten ook daadwerkelijk worden toegepast 

8. opstellen van een bemonstering- en analyseplan om zo de geldigheid van het 

autocontroleplan te verzekeren. 

 

Hoofdstuk III van dit KB handelt over traceerbaarheid. In artikel 6 staat dat elke exploitant moet 

beschikken over systemen of procedures waarmee ontvangen en afgevoerde producten worden 

geregistreerd. Bovendien dient de exploitant de relatie tussen de inkomende en uitgaande producten 

op te stellen. 

Elke exploitant moet onmiddellijk het FAVV verwittigen als hij van oordeel is of redenen heeft om aan 

te nemen dat een product dat hij heeft ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, verwerkt, 

vervaardigd of gedistribueerd schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens, dier of plant. Hij 

informeert het FAVV over de maatregelen die hij heeft genomen om een risico te voorkomen. De 

praktische modaliteiten worden gedetailleerd beschreven in punt 8. 

 

1.2.2 Praktijk: 
 
De praktijk leert dat er drie grondoorzaken zijn voor problemen met voedselveiligheid: 

1. Gebrek aan algemene hygiëne 
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Slechte reiniging en ontsmetting, slechte persoonlijke hygiëne, … 

2. Slecht productbeheer 

Problemen met kruisbesmetting, afvalbeheer, houdbaarheidsdatum van grondstoffen, 

problemen met verpakkingen,… 

3. Faling in productieproces 

Menselijke fout, faling van machines (problemen met koeling of verhitting), … 

 

Gebrek aan hygiëne en slecht productbeheer vertegenwoordigen 90% of meer van de problemen. 

Een goede kennis en correcte toepassing van deze basisprogramma’s (persoonlijke hygiëne, reiniging 

en ontsmetting, productbeheer, …) is dan ook noodzakelijk. 

Faling in het productieproces wordt gecontroleerd door het wettelijk verplichte HACCP plan of 

autocontroleplan. Bijgevolg is autocontrole het sluitstuk voor een veilige productie. Een 

autocontroleplan zal pas goed werken als ook de basisprogramma’s in orde zijn.  

 

Of, geformuleerd op een andere manier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze gids wordt daarom eerst uitgebreid aandacht besteed aan de noodzakelijke voorbereidende 

programma’s, vooraleer de opmaak van een autocontroleplan wordt besproken. 

 

De gids is zodanig opgevat dat een bedrijf die deze tekst volgt, op zelfstandige basis een goed 

autocontroleplan en een goede hygiëne praktijk kan realiseren.  

 

1.2.3 Opbouw van de gids: 

 
De gids bestaat uit 3 delen: 

1. Goede hygiëne praktijken (GHP) en goede productie praktijken (GPP) (bespreking van de 

voorbereidende programma’s) 

 Beschrijving van de eigen activiteiten 

 Gevaren bij zuivelproducten 

 Persoonlijke hygiëne 

 Reiniging en ontsmetting 

 

2. Autocontrole (HACCP), traceerbaarheid en meldingsplicht  

 Opmaak van een autocontroleplan 

 Traceerbaarheid 

 Meldingsplicht 

 

3. Bijlagen en andere 

 Verklarende woordenlijst 

 Bibliografie 

 Registratieformulieren 

ALS 
Goede reiniging en ontsmetting, goede persoonlijke hygiëne, goed 

productbeheer 
 

DAN 
Veilig product mits controle op een aantal punten 
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 Voorbeelden 

 Bijlagen 

In DEEL I wordt heel veel informatie meegegeven waarmee de producent zijn manier van werken kan 

toetsen aan de voorgeschreven regels van de Goede Hygiëne Praktijken en Goede Productie 

Praktijken. Bedoeling is dat producenten meer bewust worden van de manier waarop ze bezig zijn in 

hun productieruimte. Door een aantal zaken neer te schrijven krijgen ze een beter zicht op eventuele 

tekortkomingen en worden ze aangemoedigd om aanpassingen te doen. Eens een aantal zaken op 

punt staan worden ze neergeschreven, bijgehouden én regelmatig gecontroleerd op hun correctheid. 

Deze fiches moeten aangepast worden telkens er zich wijzigingen voordoen in de procedures of de 

producten. 

 

In DEEL II krijgen de producenten richtlijnen voor het opstellen van een autocontroleplan en over hoe 

om te gaan met traceerbaarheid en meldingsplicht. Hierbij is het vooral belangrijk dat producenten 

zich bewust zijn van het feit dat ‘goed registreren’ een must is. De frequentie van registreren moet 

aangepast zijn aan de grootte van de onderneming en kan daarom voor de ZKO’s beperkt blijven tot 

het noteren van tekortkomingen.  

 

In alle gevallen, dienen de correctieve acties en de corrigerende maatregelen genoteerd te worden.  

Voorbeeld: Te hoge bewaartemperatuur (correctieve acties: producten vernietigen, corrigerende 

maatregel: nieuwe koelcel aankopen). De registratie is de basis om na te gaan of op een veilige 

manier wordt gewerkt en of de vastgelegde kritische grenswaarden in de gevarenanalyses worden 

gerespecteerd. Moesten er toch problemen optreden op vlak van hygiëne en goed productbeheer, dan 

biedt de gids meer informatie over eventuele mogelijkheden voor verbeteringen. 

 

BIJLAGEN en ANDERE: om het de producenten zo eenvoudig mogelijk te maken zijn er heel wat 

voorbeelden uitgewerkt. De registratieformulieren (in te vullen documenten) dienen tot hulp bij het 

beschrijven van de productie en bij het opstellen van een autocontroleplan. 

 

1.3 Tips voor goed gebruik 
 
De gids kan enerzijds gebruikt worden als een studieboek, anderzijds als een concrete handleiding bij 

de toepassing van goede hygiëne praktijken en goede productie praktijken, autocontrole, 

traceerbaarheid en meldingsplicht. 

 

Aangezien deze gids zeer veel informatie bevat, is een toepassing in één keer quasi onmogelijk. We 

raden daarom onderstaande stap-voor-stap procedure aan, waardoor u geleidelijk vertrouwd raakt met 

de gids en zijn concrete toepassing. U hoeft deze volgorde niet strikt te volgen, maar het kan een 

bruikbare suggestie zijn. Als u alles tegelijk wilt doen, loopt u verloren in de veelheid van maatregelen 

en aanbevelingen en wordt een goede implementatie onmogelijk. U zal trouwens merken dat u met 

heel wat van de punten die hier behandeld worden reeds vertrouwd bent, en/of dat u ze reeds toepast. 

 

1.3.1 Hoe werken met de gids? 
 
1. Lees de gids volledig door, zodat u een goed zicht hebt op de inhoud en de samenhang. Na elk 

hoofdstuk wordt een opsomming gemaakt van eventueel in te vullen documenten of 

registratieformulieren. Deze documenten zijn achteraan toegevoegd. In de tekst worden de 

verwijzingen naar deze registratieformulieren aangegeven met een aangepast lettertype. 
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2. Beschrijving van de eigen activiteiten 

(Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) Dit is een relatief eenvoudige opdracht, 

waarmee u bewust wordt van de eigen verwerking. Bovendien wordt veel relevante informatie 

samengebracht. 

 

3. Gevaren bij zuivel 

In Hoofdstuk 3 worden de soorten gevaren en hun oorzaken besproken, naast een aantal 

aandachtspunten over de omgeving (productieruimte), correct omgaan met grondstoffen en 

machines, enz. Dit is een zeer ruime opsomming, waarbij voor elke maatregel zoveel mogelijk ook 

de verklaring of de achtergrond wordt gegeven. De bedoeling is dat u stelselmatig deze specifieke 

aandachtspunten inbouwt in uw dagelijkse manier van werken. 

 

4. Persoonlijke hygiëne 

Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. bevat belangrijke informatie in verband met 

persoonlijke hygiëne. Lees dit aandachtig door, met in het achterhoofd steeds de manier waarop u 

hiermee op dit moment omgaat. Schrijf voor uzelf de verschillen en overeenkomsten op met de 

hier beschreven procedures. Maak een realistische planning om deze procedures voor goede 

persoonlijke hygiëne naar best vermogen te realiseren (vb aankopen van een andere zeep, kledij, 

…). 

Op het einde van het hoofdstuk worden de voornaamste aandachtspunten nogmaals 

weergegeven als een vorm van samenvatting. 

 

5. Reiniging en ontsmetting 

Hoofdstuk 5 over reiniging en ontsmetting bevat eerst een algemene (theoretische) inleiding over 

het onderwerp. Vooraleer hiermee te beginnen, werkt u voor uzelf uit op welke manier u 

momenteel werkt: welke u producten gebruikt, hoe u de reiniging uitvoert van het lokaal, van de 

machines, van alle emmers, spatels, lepels, …. 

Lees dan paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. over de toepassing van correcte 

reiniging en ontsmetting en vergelijk dit met de procedures die u zelf gebruikt. Pas uw procedure 

aan indien nodig. 

 

6. Opmaak van een autocontroleplan 

Het autocontroleplan (Hoofdstuk 6) is het sluitstuk van de procedure. Loopt er iets mis dan geeft 

een goed autocontroleplan aan hoe u kan optreden en welke stappen nodig zijn om verder onheil 

te voorkomen. 

Beschrijf de verschillende stappen om een product te maken. Inventariseer alle mogelijke gevaren 

die bij elke processtap komen kijken. Dit is vooral belangrijk om u bewust te worden van de eigen 

productie, en van de processtappen waar het mis kan lopen. Bekijk dan de kritische 

controlepunten. Registreer al deze gegevens op een productieblad. Dit is in feite de samenvatting 

waarmee u elke dag opnieuw de productie kan opvolgen. Het productieblad is een zeer belangrijk 

werkdocument voor uzelf en naar de overheid toe.  

 

7. Traceerbaarheid 

(Hoofdstuk 7) Een goede traceerbaarheid verzekert dat u van elk eindproduct ook de grondstoffen 

kunt terugvinden. Op die manier kunt u problemen met de eindproducten verbinden met 

grondstoffen of met de productieomstandigheden.  

Traceerbaarheid vormt de basis van een goede communicatie met uw klanten moest er ergens 

iets mis lopen. Traceerbaarheid vertrekt van een goed overzicht van alle grondstoffen. Verder is 

het productieblad een belangrijke link om een goede traceerbaarheid te garanderen.  
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8. Meldingsplicht 

Hoofdstuk 8 beschrijft de verplichting van elke producent om het FAVV in te lichten als hij van 

oordeel is of redenen heeft om aan te nemen dat een product dat hij heeft ingevoerd, 

geproduceerd, gefabriceerd of verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de 

mensen. 

 

1.3.2 Bij de opstart als thuisverwerker 
 
Wat kunt u met deze gids doen als u een thuisverwerking wilt opstarten? 

 

U vindt hier een aantal richtlijnen en aandachtspunten over zeer diverse onderwerpen of vragen die 

aan bod komen als u wilt starten. Als u hiermee rekening houdt vóór en tijdens de opstart kunt u veel 

problemen achteraf vermijden 

In het bijzonder voor de inrichting van een lokaal kan de gids zeer bruikbaar zijn. Dit is achteraf 

immers moeilijk te corrigeren zonder grote kosten. 

1. Waar moeten de machines staan? 

2. Waar worden watertoevoer en –afvoer voorzien?  

3. Kunnen ramen open, en zo ja, kan ik hier een vliegenraam plaatsen? 

4. Is er een scheiding mogelijk tussen productie- en verkoopsruimte?  

5. Waar kan ik glas vermijden bij het ontwerp en de inrichting? 

6. Hoe kan afval op een veilige manier verwijderd worden? 

7. Uit welk materiaal maak ik vloer, wand, plafond? 

8. Waar gebeurt de opslag van grondstoffen en eindproducten?  

9. … 

 

Bijlage 01 herneemt de voorwaarden met betrekking tot de infrastructuur, de uitrustrusting en 

de exploitatie van uw bedrijf. Dit document kan door starters gebruikt worden, het kan een 

hulpmiddel zijn bij het inrichten van een verwerkingslokaal. 

 

1.4 Voorschriften voor externe controleorganisaties 
 
1.4.1 Inleiding (situering en algemene eisen) 
 
De bedoeling is om aan de hand van een audit na te gaan of de Autocontrolegids voor de productie en 

verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf op een goede manier toegepast wordt. 

De audits worden uitgevoerd per bedrijf door een extern controle-organisme of door het FAVV en zijn 

gebaseerd op volgende criteria: 

- een aantal administratieve gegevens  

- een visuele audit van een aantal criteria. 

De controle richt zich op de toepassing van een HACCP-plan, een autocontrolesysteem op basis van 

een gevarenanalyse, de toepassing van de regels van goede hygiëne praktijk (GHP), het bijhouden 

van registers die de traceerbaarheid van de producten garanderen en het implementeren van de 

nodige correctieve acties en corrigerende maatregelen om afwijkingen in het productieproces op te 

vangen en bij te sturen. 

De externe controle organismen moeten de procedure PB 07 P 03 voor de erkenning van 

certificerings- en keuringsinstellingen van het FAVV volgen. 
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Ze beschikken over voldoende auditeurs zodat jaarlijks het nodige aantal controlebezoeken kan 

uitgevoerd worden en over een voldoende uitgebouwd informaticasysteem om een snelle, 

gemakkelijke en veilige rapportering van de audits aan de certificatie-instelling te organiseren. 

 

1.4.2 Accreditatienorm 

 
Het voldoen aan de voorwaarden van de gids wordt gecontroleerd en een autocontrolecertificaat 

wordt uitgereikt door een controle-instelling die beschikt over een accreditatie door BELAC of door een 

buitenlandse accreditatie-instelling die behoort tot het multilaterale agreement (MLA) en over een 

erkenning bij het FAVV. De certificeringsinstelling dient geaccrediteerd te zijn voor de huidige gids 

volgens de norm ISO 17020. 

Specifiek in het kader van de norm ISO 17020 dient de CI de volgende aspecten uit te werken en toe 

te passen: 

- Er dient een gedetailleerde inspectiemethode uitgewerkt en gerespecteerd te worden. Deze dient 

gedocumenteerd te worden en regelmatig geëvalueerd te worden op haar geschiktheid. Deze 

inspectiemethode omvat oa informatie omtrent de gebruikte evaluatietools, de auditcriteria, de 

mogelijke non-conformiteiten, de te nemen steekproef (omtrent de te evalueren documenten, het 

aanwezige materiaal, …), de audittijd, … 

- Er dient aantoonbaar gewaarborgd te worden dat alle aspecten van de gids aan bod komen 

tijdens de audit 

 

1.4.3 Eisen auditoren 

 
De auditoren voldoen aan de voorwaarden van het KB van 14 november 2003 (artikle 10) betreffende 

de autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 

 

Ze kunnen voldoende expertise (2 jaar) bewijzen van audits in de landbouwsector bij voorkeur in de  

melkveehouderij. 

Naast een basisopleiding (graduaat landbouw of gelijkwaardig door ervaring) dient er een  specifieke 

opleiding voor audits in het kader van autocontrole, in het bijzonder van de hoeveverwerking van 

zuivel gevolgd te worden. 

 

Ze zijn voldoende taalvaardig om de audits in de taal van de verantwoordelijke van het bedrijf uit te 

voeren.  

 

Ze hebben geen familiale of commerciële banden met de te auditeren bedrijven. 

 

Alle audits dienen te gebeuren door auditeurs die functioneren binnen een context van objectieve en 

constructieve benadering van de bedrijven. 

 

1.4.4 Audits (auditduur en frequentie) 

 

 De minimumduur van de audit bedraagt 2 uur. De duur dient te worden verhoogd met 1 uur voor een 

eerste bijkomende productfamilie (bijlage 3) en 0,5 uur elke bijkomende productfamilie. 

De duur van de audit is exclusief de voorbereiding, documentbeoordeling, rapportage, 

voorafgaandelijk bezoeken en administratieve behandeling. 

 

De audit dient minstens een maal om de drie jaar uitgevoerd te worden bij een toegelaten bedrijf en 

jaarlijks bij een erkend bedrijf. 
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2. Beschrijving van de eigen activiteiten 
 

Als eerste stap wordt de eigen activiteit geïnventariseerd. De bedoeling is dat u een duidelijk zicht 

krijgt op wat u doet (de productie zelf), waar u dit uitvoert (productie- en verkooplokaal) en wie hierbij 

allemaal betrokken zijn (productiemedewerkers).  

 

2.1 Identificatiegegevens van uw bedrijf 
 

Doc. 01 Identificatiegegevens bevat een overzicht van een aantal gegevens die relevant zijn voor 

uw productie. 

 

Verklaring bij de tabel: 

Productieverantwoordelijke 

de eindverantwoordelijke van de productie 

Kwaliteitsverantwoordelijke 

de persoon die het autocontroleplan opstelt en de kwaliteit controleert (dit kan dezelfde 

persoon zijn als de productieverantwoordelijke) 

Erkenningen, toelatingen en registraties 

bent u producent van melk dan moet u hiervoor geregistreerd zijn bij het FAVV. 

Indien u melk aankoopt bij collega-melkproducenten moet u hiervoor over een toelating als 

koper beschikken. 

Voor de verwerking van melk moet u beschikken over een toelating wanneer u enkel 

rechtstreeks uw producten verkoopt aan de eindconsument of maximum 1/3 van uw omzet in 

zuivelverwerking levert aan andere bedrijven, binnen een straal van 80 km. In alle andere 

gevallen moet u over een erkenning beschikken. Indien het FAVV al op de hoogte was van uw 

activiteiten vóór het in voege treden van het KB van 16/01/2006 dan moet u geen initiatieven 

meer nemen. Uw activiteiten zullen automatisch ingedeeld worden volgens de nieuwe 

benamingen binnen het FAVV. 

Indien u nieuwe productgamma’s opneemt, moet gemeld worden bij het FAVV. 

Zorgt ervoor dat deze documenten beschikbaar zijn of voeg ze bij uw autocontroleplan. 

Productiemedewerkers 

alle personen die betrokken zijn bij de productie (ook uw kinderen, jobstudenten, …!). Indien 

het gaat om meerdere personen, dan kunt u per productiemedewerker de relevante kennis en 

de gevolgde opleidingen vermelden. 

Gevolgde opleidingen en relevante kennis 

alle opleidingen die u al gevolgd hebt om op een professionele manier aan thuisverwerking te 

kunnen doen. Dit kan zowel gaan over marketing, opleiding tot kok, wetgeving, autocontrole, 

… U beschrijft dit per productiemedewerker. Vraag van elke relevante opleiding die u of uw 

medewerkers volgt een bewijs en steek het bij uw autocontroleplan.  

Medisch attest 

alle personen die rechtstreeks met de voedingswaren of grondstoffen in aanraking komen 

dienen te beschikken over een medisch attest dat bewijst dat hij gezond is. Dit attest moet 

driejaarlijks vernieuwd worden. Zorg er voor dat deze documenten beschikbaar zijn of voeg ze 

toe aan je autocontroleplan.( KB 22.12.05 bijlage 1 hoofdstuk 5) 

 

Controle door officiële inspectiediensten 



G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                            Hoofdstuk 2  - 3/8 

 

 

verschillende inspectiediensten kunnen controles uitvoeren op de voor hen betreffende zaken. 

Maak een document op waarop u datum, onderwerp van controle en de controlerende instantie 

vermeld. Laat die invullen en aftekenen door de inspecteurs die op uw bedrijf langskomen en 

steek het bij uw autocontroleplan (Doc 01/03). Bewaar een kopie van de controleverslagen. 

 

2.2 Productbeschrijving  

 

In een beschrijving van elk product (ingrediënten, verpakking, bewaaromstandigheden, etikettering, 

houdbaarheid) worden alle noodzakelijke gegevens per product samengebracht zodat ze later 

gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. De productbeschrijving is ook een hulp bij communicatie 

met andere bedrijven. De beschrijving geeft weer hoe u met het product moet omgaan. 

Doc. 02 Productbeschrijving kan hierbij helpen. 

 

Type product  

over welk product gaat het? Hier moet u zeer specifiek zijn zoals bijvoorbeeld: volle yoghurt of 

magere yoghurt. Volle yoghurt bevat namelijk andere ingrediënten dan magere yoghurt of 

yoghurt met fruit!  

Ingrediënten  

de opsomming van alle ingrediënten die in het product zitten 

Verpakking 

hoe wordt het product verpakt? Dit kunnen uiteraard meerdere verpakkingen zijn per product 

(per 250 gram, per 500 gram, directe consumptie, …) 

Houdbaarheid na productiedatum:  

welke houdbaarheidsdatum wordt gebruikt (vb 10 dagen na de productiedatum) 

Hoofdprocesstappen 

som de voornaamste stappen in het productieproces op vb pasteuriseren, toevoegen zuursel 

en stremsel, persen, pekelen, … 

Bewaaromstandigheden  

hoe wordt het product bewaard op het bedrijf vóór de verkoop? 

hoe moet de consument het product bewaren? (vb koel bewaren, bewaren bij –18°C, …) 

Andere 

vb gebruiksaanwijzing: hoe gaat u om met het product? 

- vb bij verpakte rauwe melk voor directe consumptie vermelden ‘Koken voor 

gebruik’ (KB 22.12.2005 art 47) 

- vb bij producten op basis van rauwe melk vermelden ‘bereid met rauwe melk’ 

(Verordening EG 853/2004 bijlage III deel IX hoofdstuk IV) 

 

Deze gegevens kunnen later gebruikt worden als u een etiket opmaakt. Dan moet u de consument 

immers informeren over ingrediënten, houdbaarheid, bewaring, … 

 

2.2.1 Houdbaarheid 

 

Zuivelproducten hebben een beperkte houdbaarheid. De wettelijk verplichte houdbaarheidsdatum (KB 

13.09.1999 art 2) is een kwaliteitsgarantie die de producent biedt aan de consument. Dit wil zeggen 

dat de producent garandeert dat tot en met die datum de kwaliteit beantwoordt aan de verwachtingen 

van de consument. Dit houdt in feite twee zaken in: 

1. kwaliteit: het product heeft de smaak, het aroma, de stevigheid, de kleur, … die de consument 

verwacht 
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2. veiligheid: het product is veilig, d.w.z. de consument wordt er niet ziek van (of nog, de 

schadelijke micro-organismen blijven onder de wettelijk vastgestelde norm). 

 

Indien aan één van beide punten niet voldaan is, dan is het product “vervallen”. 

 

Eens de houdbaarheid is vastgesteld, kan deze als standaard gebruikt worden. Dit wil zeggen dat 

voor een bepaald product altijd dezelfde periode tussen productiedatum en einde houdbaarheid wordt 

gebruikt. Indien steeds dezelfde periode wordt gebruikt, kan de houdbaarheidsdatum ook als 

identificatiecriterium gebruikt worden bij traceerbaarheid. Dit vergemakkelijkt de traceerbaarheid 

aanzienlijk. 

De houdbaarheid wordt aangegeven met de vermelding: 

 “tenminste houdbaar tot…”, gevolgd door een datumaanduiding met vermelding van de dag  

 “ten minste houdbaar tot einde …” gevolgd door een datumaanduiding van de maand 

(eventueel een jaartal voor langer houdbare producten zoals ijs).  

 “te gebruiken tot …” gevolgd door de datum voor zeer bederfelijke producten. 

 

Bepalen van de houdbaarheidsdatum: 

De houdbaarheid van een product wordt bepaald door zeer veel factoren:  

1. gebruikte grondstoffen 

2. intrinsieke factoren van het product (zoals zuurtegraad, vochtgehalte, …) 

3. hygiëne tijdens de verwerking 

4. de verschillende processtappen 

5. het type verpakking 

6. de bewaaromstandigheden op het bedrijf 

 

Kwaliteit 

Het aspect smaak, aroma, stevigheid, kunt u best experimenteel bepalen. Bewaar het product in de 

oorspronkelijke verpakking op de juiste manier, en proef en ruik op regelmatige tijdstippen. Zo kunt u 

conclusies trekken over de houdbaarheid. Houd ook rekening met een veiligheidsmarge.  

 

Veiligheid 

Het aspect veiligheid kan enkel bepaald worden met microbiologische analyses. De wettelijk verplichte 

analyses (op Salmonella, Listeria, …) leveren al heel wat informatie op. 

Zolang alle analyses negatief zijn (dus beneden de wettelijke norm blijven), kunt u de houdbaarheid 

vastleggen op basis van smaak, aroma, … (inclusief een veiligheidsmarge). 

Indien bepaalde indicatorkiemen (zoals coliformen, totaal kiemgetal, …)(zie punt 3.2.3.1.) een 

stijgende tendens vertonen en/of indien een indicatorkiem of een pathogeen boven de wettelijke norm 

komt, dan raden wij volgende maatregelen aan: 

1. Herbekijk en herevalueer de principes van goede hygiëne en goede reiniging en desinfectie, 

zoals die worden toegepast op het bedrijf. Pas de procedures aan indien nodig. 

2. Laat een staal van het product analyseren dat dicht bij de uiterste houdbaarheidsdatum zit. 

Indien dit positief is, en een aanpassing van de hygiënemaatregelen is onvoldoende, verkort 

dan de houdbaarheidsdatum. 

 

Voor langer houdbare producten (zoals ijs) raden we aan om de houdbaarheidsdatum niet langer te 

laten lopen dan een seizoen (vb 3 maanden voor kersttaarten, enkele maanden voor zomerijs, …). Dit 

verplicht de consument om het ijs snel te consumeren en het niet te lang thuis in de diepvries te 

bewaren. 
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OPMERKING:  

U kunt de houdbaarheid van uw producten laten vaststellen in een labo met houdbaarheidstesten. 

Daarvoor worden er analyses uitgevoerd op het tijdstip van productie en op verschillende 

voorgestelde houdbaarheidsdata. Vervolgens kan dan op basis van de analyseresultaten de effectieve 

houdbaarheidsdatum bepaald worden 

 

2.2.2 Etiketten 

 

Volgens de wetgeving (KB 13.09.1999 art 2) moeten alle voorverpakte voedingsmiddelen die zo in de 

handel worden gebracht voorzien zijn van een etiket. 

 

Dit etiket moet volgende vermeldingen dragen: 

 de verkoopbenaming 

 productidentificatie of lotnummer 

 indien van toepassing: bereid met rauwe melk 

 indien van toepassing: koken voor gebruik 

 indien van toepassing: aanduiding andere productiedieren dan melkkoeien 

 lijst met ingrediënten beginnende met de vermelding ‘ingrediënten’ en gerangschikt volgens 

afnemende hoeveelheid 

 datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptiedatum bij bederfbare producten 

 de bijzondere bewaar- of gebruiksvoorwaarden 

 naam of handelsnaam en adres van de fabrikant of de verpakker 

 de gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder deze aanwijzing verkeerd kan gebruikt 

worden 

 nettogewicht – niet voor kaas, hier staat ‘per gewicht verkocht’. 

 indien van toepassing: erkenningsnummer 

 voedingswaarde als hierover een bewering is (bv. light) 

 allergenen. 

 

Voedingsmiddelen kunnen niet-zichtbare allergenen bevatten. Deze stoffen kunnen een allergische 

reactie veroorzaken bij de consument. Het aantal allergenen is zeer groot en verscheiden. Een grote 

groep van de bevolking is hiervoor gevoelig. Daarom moeten de belangrijkste allergenen vermeld 

worden op het etiket. Indien die allergenen niet expliciet of impliciet worden aangegeven in de lijst van 

ingrediënten, dan moet de allergenen worden vermeld op het etiket via de omschrijving ‘bevat’. De 

volgende lijst omvat de ingrediënten die allergenen kunnen bevatten of kunnen leiden tot allergische 

reacties: 

- melk en producten op basis van melk 

- schaalvruchten: amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, 

pistachenoten, macadamianoten en producten op basis van schaalvruchten 

- selderij en producten op basis van selderij 

- glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamat 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 

- mosterd en producten op basis van mosterd 

- sesamzaad en producten op basis van sesamzaad 
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- zwaveldioxide en sulfieten in concentraten van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt in 

SO2 

- weekdieren 

- lupinen 

 

Wanneer u beschikt over een erkenning, volgens de Verordening 853/2004 art. 5, moeten in de 

handel gebrachte producten op het etiket een identificatiemerk dragen. Het identificatiemerk bestaat 

uit een ovale omranding met in het bovenste deel BE of België, in het midden het erkenningsnummer 

van de producent en in het onderste deel EG.  

 

Het etiket moet op een duidelijk zichtbare plaats en op onuitwisbare manier aangebracht worden. De 

informatie moet goed leesbaar zijn en in taal van het gebied waarin het product wordt verkocht. (vb 

markt in Wallonië, informatie ook in het Frans aanbrengen) (Wet van 24/01/77, art.8). 

 

Bijkomende specifieke elementen:  

- Vetgehalte 

o Voor kaas: het volstaat om op het etiket de vermelding ‘mager’ te plaatsen als de 

kaas minder dan 35 % (op de drogestof) vet bevat of ‘halfvet’ als de kaas tussen 20 

en 35 % (op de drogestof) vet bevat (KB 15/12/1932 art.3). 

o Voor yoghurt: het is verplicht om het vetgehalte te vermelden binnen het gezichtsveld 

van de benaming (KB 18/03/1980 art. 2). 

o Voor room moeten volgende benamingen gerespecteerd worden:  

 Room: bevat minstens 20 % vet 

 Slagroom: bevat minstens 40 % vet 

 Verdunde room: bevat tussen 4 en 20 % vet (KB 23/05/1934) 

 

- Verkoopsbenaming  

o Voor yoghurt: de verkoopsbenaming wordt bepaald door de samenstelling (KB 

18/03/1980 bijlage B) 

Benaming Botervetgehalte Vetvrije drogestof van 

de melk 

Gefermenteerde melk >3 > 8,2 

Gedeeltelijk gefermenteerde melk >1 en <3 > 8,2 

Gefermenteerde afgeroomde melk <1 > 8,2 

Volle yoghurt of yoghurt >3 > 8,2 

Gedeeltelijk afgeroomde yoghurt  >1 en <3 > 8,2 

Afgeroomde yoghurt <1 > 8,2 

o Voor ijs, de gebruikte verkoopsbenaming moet conform zijn met de volgende lijst (KB 

11/06/2004 art.5) 

 Roomijs: de waar die door bevriezing een vaste of pasta-achtige consistentie 

heeft aangenomen, welke in bevroren toestand voor consumptie bestemd is 

en die in hoofdzaak is samengesteld uit vetvrije melkdroge stof, melkvet, 

suikers en drinkwater en die andere voedingsmiddelen kan bevatten die zijn 

toegevoegd als bijkomende ingrediënten, met uitsluiting van andere vetten 

dan melkvetstoffen; 

 Melkijs: roomijs, doch met een lager melkvetgehalte (tussen 2,5 en 8 %); 

 Ijs: de waar die door bevriezing een vaste of pasta-achtige consistentie heeft 

aangenomen, welk in bevroren toestand voor consumptie bestemd is, en die 

in hoofdzaak is samengesteld uit drinkwater en/of magere melk, suikers, 
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eetbare oliën, eetbare vetten en waaraan andere voedingsmiddelen als 

bijkomende ingrediënten mogen zijn toegevoegd; 

 Waterijs: de waar die door bevriezing een vaste of pasta-achtige consistentie 

heeft aangenomen, welke in bevroren toestand voor consumptie bestemd is 

en die in hoofdzaak is samengesteld uit drinkwater en suikers en waaraan 

andere voedingsmiddelen als bijkomende ingrediënten mogen zijn 

toegevoegd; 

 Sorbet: waterijs waaraan fruit of wijn of gearomatiseerde wijn of een 

gedistilleerde drank zijn toegevoegd en gekenmerkt is door: 

 voor sorbet met fruit: minimum 25 % fruit, bestaande uit de eetbare 

delen of het equivalent in sap, extract, concentraat of gedroogd 

product. In afwijking hiervan kan het minimale gehalte tot 15 % 

verlaagd worden voor citrusvruchten, zogenaamde zure vruchten, 

waarvan het sap een titreerbaar zuurgehalte, uitgedrukt in 

citroenzuur, gelijk aan of hoger dan 2,5 % heeft en exotische of 

speciale vruchten met een doordringende smaak of een taaie 

consistentie; 

 voor sorbet met wijn of gearomatiseerde wijn of gedistilleerde drank : 

de toevoeging van een voldoende hoeveelheid wijn, gearomatiseerde 

wijn of gedistilleerde drank waarnaar is verwezen en die het product 

de organoleptische eigenschappen verleent die aan die toevoeging is 

toegeschreven. 

 

2.3 Grondplan 
 

De opmaak van een grondplan van de productieruimte, het verkooplokaal en de opslagruimte(n) laat 

toe om mogelijke gevaren te detecteren die een gevolg zijn van de indeling van de ruimten. 

Voorbeeld 01 Grondplan geeft een voorbeeld van hoe een grondplan er kan uitzien. Doc. 03 

Grondplan geeft ruimte om zelf een grondplan op te maken of uw grondplan in te voegen bij de aan 

te maken documenten. 

 

Houd bij de opmaak van het grondplan rekening met volgende belangrijke punten: 

1. Duid alle toestellen aan, ook de koelkast, diepvriezer, … 

2. Duid de afvoer voor water aan 

3. Duid aan waar afvalemmers geplaatst zijn.  

4. Duid aan langs waar en hoe water beschikbaar is? Warm en koud water? Drinkbaar of niet? 

5. Waar gebeurt de eindverpakking? 

6. Waar staan het reinigingsmateriaal en de reinigingsproducten? 

7. Waar bevindt zich de handhygiëne (zeep, wegwerpdoekjes en eventuele handdoeken)? 

8. Duid  aan waar de lokdozen voor ongedierte staan of waar vliegenvangers geplaatst zijn. 

9. Welke zijn de droge en welke zijn de natte zones? 

10. Volg het principe van de voorwaartse beweging 

 

OPMERKING 1:  

Het is de bedoeling dat een grondplan overzichtelijk blijft en dat u door het opstellen ervan eventuele 

fouten kan herkennen. Om het duidelijk te houden voor uzelf, kan u de toestellen een nummer geven 

en zo de weg aantonen van ingrediënt tot afgewerkt product. U kan ook met codes werken en een 

bijhorende verklaring. 
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OPMERKING 2: 

Voor producenten die willen starten of die aan herinrichten van hun productieruimte denken, is 

opstellen van een grondplan een zeer nuttig instrument. Naast bovenstaande punten voor de opmaak 

van een grondplan zijn volgende zaken ook heel belangrijk: 

 Welke ruimte(n) heeft u nodig? verwerkingsruimte, opslagruimte, koeling, winkelruimte, …? 

 Langs waar komen grondstoffen binnen?  

 Welke weg leggen de grondstoffen af binnen de verwerkingsruimte?  

 Heeft elk toestel een logische plaats? 

 Waar gebeurt de eindverpakking? Waar bewaart u de verpakkingen? 

 Hoe zijn de verschillende ruimten van elkaar afgescheiden? 

 Zijn afvalemmers gesloten? 

 Waar bewaart u reinigingsmateriaal en reinigingsproducten? Welke producten gaat u gebruiken? 

 Welke kranen gebruikt u: handbediende met kniebediening of met een optisch oog? Niet -

handbediende kranen mogen verder gebruikt worden tot deze aan vervanging toe zijn. 

 Hoe en waar kan u handen wassen?  

 

OPMERKING 3: 

Volg het principe van de voorwaartse beweging. Dit betekent o.a. dat lokalen zodanig ontworpen 

moeten zijn dat kruiscontaminatie tussen grondstoffen en eindproducten vermeden wordt. Er moet in 

het grondplan aandacht besteed wordt aan een strikte scheiding tussen het tanklokaal en de lokalen 

die verbonden zijn aan de verwerking (met uitzondering van afromer en karn indien enkel boter 

gemaakt wordt). Indien deze strikte scheiding niet mogelijk is, moet er aangetoond worden dat er geen 

kruisbesmetting mogelijk is (bv. scheiding van het melken en de verwerking in de tijd, …). 

 

2.4 Te doen: op te maken documenten 

 

De in te vullen documenten vindt u achter in deze gids. 

Achteraan de regel met de naam van het in te vullen document vindt u de verwijzing naar de tekst die 

handelt over dit punt. 

 

doc. 01: Identificatiegegevens       paragraaf 2.1 

 doc. 01/01: identificatiegegevens van uw bedrijf 

 doc. 01/02: opleiding van de productiemedewerkers 

 doc. 01/03: controles door externe diensten 

 

doc. 02: Productbeschrijving       paragraaf 2.2 

 

doc. 03: Grondplan        paragraaf 2.3 
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3. Gevaren bij zuivelproducten 
 
 

3.1 Inleiding microbiologie 
 

De microbiologische gevaren zijn de meest voorkomende én de moeilijkst te controleren gevaren. 

Micro-organismen zijn immers zeer klein en komen overal voor. Een goede persoonlijke hygiëne en een 

goede reiniging en ontsmetting zijn er op gericht om micro-organismen onder controle te houden. Deze 

inleiding wil daarom meer inzicht geven in de microbiologische gevaren en de invloed van de 

basisprogramma’s.  

 
3.1.1 Over bacteriën, gisten en schimmels 

 
Bacteriën, gisten en schimmels zijn micro-organismen. Dit wil zeggen dat ze zeer klein zijn. Ze zijn 
bijgevolg onzichtbaar met het blote oog en ze zitten overal (in de lucht, op machines, op de handen, in 
grondstoffen, op verpakking, …). 

 

 
 
Micro-organismen vermenigvuldigen zeer snel. In onderstaande tabel is uitgerekend wat dit betekent bij 
coliforme bacteriën. 

 

Tijd Aantal bacteriën 
30 – 37 °C 

Aantal 
bacteriën 

bij koeling 6 
°C 

0 min 1000 1000 

20 min 2000  

40 min 4000  

1 uur 8000 2000 

2 uur 64.000 4000 

3 uur 512.000 8000 

4 uur 4.096.000 16.000 

5 uur 32.768.000 32.000 
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6 uur 262.144.000 64.000 

7 uur 2.097.152.000 128.000 

8 uur 16.777.216.000 256.000 

 
Sommige bacteriën kunnen sporen vormen bv. boterzuurbacteriën. Sporen zijn lichamen met hoge 
weerstand (= pantser). Zulke bacteriën worden sporevormende bacteriën genoemd en kunnen 
overleven onder extreme voorwaarden van temperatuur en droogte. Eénmaal terug in normale 
levensvoorwaarden, kunnen deze bacteriën zich opnieuw vermenigvuldigen en bestendigen. 

 
3.1.2 Factoren voor groei 

 

Micro-organismen kunnen enkel groeien wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.  

Kennis hiervan is belangrijk, omdat op die manier de ontwikkeling van micro-organismen kan beperkt 

worden. Ook worden de gevaren dan duidelijker.  

 

Er zijn vijf factoren die invloed hebben op een optimale groei van micro-organismen:  

1. Temperatuur 

2. Vocht  

3. pH 

4. Voedingsstoffen 

5. Zuurstof 

Er bestaat een zekere interactie tussen de 5 factoren. Ze hebben een gezamenlijk effect op de groei 

van micro-organismen. Het effect van de factoren hangt ook af van het type product waarin de micro-

organismen zich bevinden.  

 

Temperatuur 

 

Veel micro-organismen, waaronder de meeste pathogenen (ziekteverwekkers), vermenigvuldigen zich 

optimaal tussen 30-37°C. Bij koelkasttemperatuur is de vermenigvuldiging vertraagd of gestopt, 

afhankelijk van het type bacterie. Maar er zijn uitzonderingen. Listeria monocytogenes bijvoorbeeld, kan 

zich nog ontwikkelen bij temperaturen rond het vriespunt! In de diepvries (-18°C) wordt de groei van alle 

micro-organismen gestopt. Maar opgelet! De bacteriën worden bij deze temperatuur niet gedood en 

zullen zich bij ontdooien terug gaan ontwikkelen. 

 

In de meeste gevallen is pasteurisatie voldoende om de micro-organismen af te doden. Hierbij is de 

temperatuur-tijdcombinatie van belang, bijvoorbeeld pasteurisatie bij 65 °C gedurende 30 minuten of bij 

73 °C gedurende 15 seconden. 

Boven 65°C zullen gewone cellen afsterven (pasteurisatie), maar voor sporen moet verhit worden tot 

boven 121°C (sterilisatie).  

 

 Diepvriezen doodt niet. Bij ontdooien zullen de micro-organismen terug groeien. 

 Het temperatuursgebied tussen 10 en 65°C is het meest kritisch. Dit moet steeds zo snel mogelijk 

doorlopen worden. 

 Bewaring bij kamertemperatuur vermijden. 

 

Vocht 

 

Micro-organismen zijn levende cellen die veel water bevatten. Micro-organismen hebben eveneens 

water nodig om te kunnen uitgroeien. De beschikbaarheid van water (wateractiviteit aw) is daarom een 

van de factoren die de snelheid bepaalt waarmee micro-organismen kunnen ontwikkelen. Droge 

producten zullen dus trager (of niet) bederven door micro-organismen. In een droog levensmiddel is 

immers onvoldoende water beschikbaar om te kunnen ontwikkelen.Als er weinig water beschikbaar is, 
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kunnen de micro-organismen zich trager ontwikkelen. De wateractiviteit is niet gelijk aan het 

vochtgehalte van het product maar wel aan de hoeveelheid beschikbaar bruikbaar water. De 

wateractiviteit geeft dus een indicatie over de beschikbaarheid van water in een bepaald milieu voor 

chemische en biochemische reacties. 

De schaal gaat van 0 (geen beschikbaar water) tot 1 (al het water beschikbaar, zoals bijvoorbeeld bij 

een met water doordrongen spons). 

 

De minimaal vereiste wateractiviteit verschilt per micro-organisme. Micro-organismen met een lage 

behoefte aan wateractiviteit zijn de schimmels en de gisten. Wanneer de wateractiviteit ontoereikend is 

voor de minimale behoefte, kunnen de micro-organismes zich niet meer vermenigvuldigen, ze sterven 

onmiddellijk of geleidelijk af.  

 

aw-waarde van enkele producten 

aw Producten aw Producten 

0,97-1,00 

0,98-0,99 

0,97-0,99 

0,94-0,97 

0,82-0,84 

kippeneieren 

verse kaas 

zachte kaas 

harde kaas 

geconcentreerde 

gesuikerde melk 

0,72-0,80 

0,42-0,61 

0,48-0,50 

0,27-0,40 

0,12-0,19 

confituur 

droog fruit 

chocolade, honig 

kruiden 

suiker 

 

Wanneer een droog product in contact komt met de lucht, zal het bevochtigen. Om de houdbaarheid 

toch enigszins te verzekeren moet een geopende verpakking steeds zo snel mogelijk terug gesloten 

worden.  

 

Ook producten die zout (vb pekelen van kaas) of suiker (vb confituur) bevatten, zijn langer houdbaar. 

Het water wordt vastgehouden door het zout of de suiker en is bijgevolg niet meer beschikbaar voor de 

micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuurtegraad (pH) 

 

De zuurtegraad of pH geeft aan hoe zuur een product is. Een waarde van 7 is neutraal. Een hogere 

waarde noemt men basisch of alkalisch, terwijl een waarde lager dan 7 zuur wordt genoemd. De 

meeste levensmiddelen zijn neutraal tot zure producten, zoals blijkt uit de richtwaarden in onderstaande 

tabel. 

 

Product pH Product pH 

Eieren 7,5 Tomaten 4,5 

Melk 6,7 Yoghurt 4,5 

Boter 6,2 Sinaasappel 3,7 

Kaas 5,5-6,0 Cola 2,8 

Vlees 5,5 Citroen 2,2 

 

 De ontwikkeling van micro-organismen wordt mee bepaald door de 

beschikbaarheid van water. 

 Droge producten bederven trager en moeten zo lang mogelijk in de 

oorspronkelijke gesloten verpakking bewaard blijven. 

 Producten die zout of suiker bevatten zijn ook langer houdbaar. 
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Een lagere pH in levensmiddelen kan bereikt worden door zure verbindingen toe te voegen (vb 

citroenzuur) of, wat voor zuivelproducten meestal gebeurt, door fermentatie. De gebruikte culturen 

produceren melkzuur waardoor de pH daalt.  

 

De groei van de meeste micro-organismen wordt geremd beneden een pH van 4,2. De pH moet echter 

dalen tot 3,2 om geen ontwikkeling van bacteriën meer te krijgen en tot 1,5 om gisten en schimmels 

volledig te remmen. De smaakgrens voor het onderscheid tussen zure en niet-zure producten ligt 

ongeveer bij een pH gelijk aan 4,6. 

 

 Verzuurde producten (boter, kaas, yoghurt) zijn langer houdbaar. 

 Verzuring gebeurt door fermentatie, waarbij de juiste rijpingscondities (tijd en temperatuur) 

belangrijk zijn om de gewenste pH te bereiken. 

 pH verlaging zorgt enkel voor remming, niet voor afdoding. 

 

Voedingsstoffen 

 

Melk vormt een zeer goede voedingsbron voor de ontwikkeling van gewenste en ongewenste micro-

organismen. Het bevat immers alles wat een bacterie nodig heeft: eiwitten, vetten, suikers, vitaminen 

en mineralen. Dit brengt twee problemen met zich mee tijdens de verwerking van melk: 

1. Zuivelproducten zijn eveneens een goede bron van voedingsstoffen en dus zeer bederfbaar. 

De lagere waarden voor pH en vochtgehalte zullen enkel een vertraging geven in de 

ontwikkeling van micro-organismen, maar geen volledige remming. Bijgevolg is koeling van de 

zuivelproducten noodzakelijk. 

2. Alle restanten van melk (vb in een emmer), alle afvalproducten (vb restjes van de kaaskorst) en 

alle gemorste producten vormen een bron van besmetting. Er moet dan ook correct gereinigd 

worden, en bovendien moet zeer zorgvuldig met restanten of afval worden omgegaan. De 

afvalemmer moet dagelijks leeg gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuurstof 

 

Een aerobe bacterie heeft zuurstof nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Ze zal zich dus bij 

voorkeur aan het oppervlak van een voedingsmiddel ontwikkelen. Een anaerobe bacterie ontwikkelt 

zich zonder zuurstof en dus liefst binnenin het product.  

Sommige bacteriën zijn facultatief anaeroob wat betekent dat de bacterie zowel in een omgeving met 

zuurstof als zonder zuurstof kan ontwikkelen. 

 
3.1.3 Bederf, vergiftiging en infectie 

 

Een voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door een giftige stof (toxine) die geproduceerd wordt door 

micro-organismen in het levensmiddel (vb Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus 

cereus). Sommige toxines zijn hittestabiel en kunnen, eens gevormd, niet meer door verhitting uit het 

voedingsmiddel verwijderd worden. Om de toxinevorming te voorkomen is een strikte hygiëne en een 

vlugge en voldoende koeling noodzakelijk. 

 

 Melk en zuivelproducten vormen een goede voedingsbron voor micro-organismen en zijn 

daardoor zeer bederfbaar. 

 Snelle en voldoende koeling van melk en de eindproducten is absoluut noodzakelijk. 

 Een correcte omgang met afval is belangrijk om extra besmettingen te voorkomen. 

 Productierestanten moeten zo vlug mogelijk opgekuist worden. 



 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                            Hoofdstuk 3  - 6/22 

 

 

Voedselinfecties worden veroorzaakt door pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen die de 

spijsvertering verstoren en die soms het lichaam kunnen binnendringen. Voorbeelden zijn Salmonella 

en Listeria monocytogenes. 

Voorzorgsmaatregelen om infecties te voorkomen of te vertragen zijn een voldoende hittebehandeling 

(pasteurisatie), voldoende koelen (lager dan 7°C), en bijkomende besmetting vermijden (hygiëne, 

reiniging en ontsmetting). 

 

Voedselbederf is een natuurlijk afbraakproces, dat meestal waarneembaar is door de consument en 

aangeeft dat er iets mis is met het product. Meestal zal een product eerst bederven, vooraleer er 

gevaar optreedt voor ziekte (vergiftiging en infectie). 

Voorzorgsmaatregelen zijn dezelfde als deze bij voedselinfecties: verhitten, voldoende en snel koelen 

(bijvoorbeeld: voor rauwe melk, koelen tot minstens 6 °C) en bijkomende besmetting of herbesmetting 

vermijden. 

 

3.2 Soorten gevaren 
 
3.2.1 Fysische gevaren 

 

Dit is de aanwezigheid van vreemde bestanddelen in een product: haren, zand, dode insecten, 

metaaldeeltjes, maar ook kersenpitten, rubber van dichtingen,… 

Fysische verontreinigingen brengen vaak een microbiologische besmetting mee. Zo vormen haren een 

belangrijke bron van microbiologische besmetting.  

 

Bij de thuisverwerkers zijn het bijna altijd gevaren die verband houden met slechte hygiëne (vb haren) 

of met slechte reiniging en ontsmetting (vb zand). Een voordeel van fysische gevaren is dat ze meestal 

zichtbaar zijn. Bijgevolg kunnen aandachtig werken, een goede hygiëne, een goed 

onderhoudsprogramma voor de lokalen en materialen en een goede keuze van materialen deze 

gevaren grotendeels elimineren. 

 

Glas vormt een belangrijke fysische verontreiniging. Het is breekbaar, glasscherven kunnen zeer klein 

zijn, ze zijn scherp en bijgevolg zeer gevaarlijk.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Chemische gevaren 

 

Onder chemische gevaren verstaat men de aanwezigheid van residuen van allerhande oorsprong. Dit 

kan gaan om restanten van antibiotica, restanten van reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen of 

smeermiddelen, migratieresidu’s uit machines (metalen) of verpakkingsmaterialen, …  

Verpakkingsmaterialen moeten volgend logo  

 

of de aanduiding “voor levensmiddelen” dragen en geschikt zijn voor het product dat je erin wilt 

verpakken. Vraag aan je leverancier de “verklaring van overeenstemming”. 

 

Een belangrijk probleem is dat chemische gevaren onzichtbaar zijn en enkel met (soms langdurige) 

analyses kunnen worden opgespoord. Een goede manier van werken moet deze problemen dan ook 

voorkomen, eerder dan achteraf noodoplossingen te moeten voorzien. 

 Werk proper en heb aandacht voor een goede persoonlijke hygiëne en hygiëne in 

de lokalen.  

 Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van glas. 
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De typische chemische gevaren van zuivelproducten zijn de aanwezigheid van antibiotica en restanten 

van reiniging- en ontsmettingsmiddelen. 

 

Antibiotica mogen niet in de melk aanwezig zijn. Enerzijds is er een probleem voor de volksgezondheid, 

maar anderzijds kunnen problemen optreden bij de bereiding van gefermenteerde producten (vb 

yoghurt, kaas, boter, …). 

Voor een bedrijf dat melk van eigen dieren verwerkt, is het voldoende dat de wachttijden na toediening 

worden gerespecteerd. Met een geneesmiddelenregister kan de producent aantonen dat geen melk 

van behandelde dieren is verwerkt. Eventueel kunnen antibioticatesten voor de opsporing van 

antibioticaresiduen in de melk van behandelde dieren worden uitgevoerd. Dit wordt vooral aangeraden 

bij gecumuleerd en gecombineerd gebruik van antibiotica aangezien dit de voorgeschreven wachttijden 

kan veranderen.  

 

 

 

 

 

Resten van reiniging- en ontsmettingsmiddelen kunnen vermeden worden door voldoende na te 

spoelen. De regel hierbij is dat beter twee keer wordt nagespoeld, dan één keer met een grote 

hoeveelheid.  

 

De gids voor de autocontrole van de primaire productie van rauwe melk beschrijft de maatregelen voor 

het beheersen van chemische risico’s in de grondstof rauwe melk. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Microbiologische gevaren 

 

De aanwezigheid van micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) vormt het belangrijkste 

gevaar bij de verwerking van melk. Om de productie te beheersen, moet er rekening gehouden worden 

met de voedselveiligheidscriteria en met de proceshygiënecriteria (bijlage 3). 

 voedselveiligheidscriteria: criteria ter bepaling van de aanvaardbaarheid van een product of een 

partij levensmiddelen, die toepasbaar zijn op in de handel gebrachte producten. Het 

overschrijden van deze criteria geeft aanleiding tot een melding bij het FAVV. 

- Proceshygiënecriteria: criteria om aan te geven dat een productieproces toelaatbaar verloopt. 

Dergelijke criteria gelden niet voor in de handel gebrachte producten. Ze geven een mate van 

besmetting aan bij overschrijding waarvan corrigerende maatregelen moeten worden genomen 

om er voor te zorgen dat de proceshygiëne in overeenstemming met de 

levensmiddelenwetgeving blijft. 

 

De  basisprogramma’s zorgen er voor dat dit gevaar onder controle wordt gehouden door:  

1. te verhinderen dat veel micro-organismen aanwezig zijn (Verhitten doodt de micro-organismen; 

goed productbeheer en goede grondstoffen voorkomen besmetting) 

2. te verhinderen dat extra micro-organismen op voedsel terecht komen via personeel, omgeving 

of materiaal (Dit gebeurt door een goede persoonlijke hygiëne en een correcte reiniging en 

ontsmetting) 

 Bij gecumuleerd en gecombineerd gebruik van antibiotica is het aan te raden 

antibioticatesten te gebruiken. 

 Beter twee keer naspoelen met een gewone hoeveelheid water, dan één keer met een 

dubbel volume.  

 Opgelet: het aantal maal spoelen moet ‘geval per geval’ bepaald worden wat impliceert 

dat soms meer dan twee maal gespoeld dient te worden. 
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3. te verhinderen dat micro-organismen zich optimaal kunnen vermenigvuldigen (koelen of 

vriezen). 

 

Melk en zuivelproducten zijn zeer rijke grondstoffen waardoor veel micro-organismen hierin een ideale 

voedingsbodem vinden om zich gemakkelijk te kunnen vermenigvuldigen. Door koeling wordt de 

uitgroei vertraagd. Door verzuring (vb yoghurt) wordt de uitgroei van veel bacteriën vertraagd of volledig 

geremd. Door drogen of vriezen wordt de uitgroei volledig geremd (vb melkpoeder of ijs). Door verhitten 

worden veel bacteriën gedood (vb pasteurisatie, sterilisatie). 

 

Hieronder worden een aantal bacteriën of groepen van bacteriën besproken die in rauwe melk kunnen 

voorkomen of die aanleiding kunnen geven tot herbesmetting van melk en zuivelproducten wanneer 

goede hygiëne praktijken onvoldoende worden gerespecteerd. Verschillende van de opgesomde 

bacteriën zijn bacteriën waarvoor microbiologische analyses wettelijk verplicht zijn. Voor de wettelijke 

normen wordt verwezen naar bijlage 02 Microbiologische normen voor zuivelproducten. 

De gegevens in punt 3.2.3.1 en punt 3.2.3.2 kunnen nuttig zijn bij het uitwerken van de 

gevarenanalyses en kunnen u tegelijk een beter inzicht geven in het belang van het uitvoeren van 

microbiologische analyses.  

 

3.2.3.1 INDICATORKIEMEN 

 

Een te groot aantal aanwezige indicatorkiemen wijst op een gebrekkige toepassing van goede hygiëne 

praktijken. Deze kiemen die getuigen van een gebrek aan hygiëne kunnen zowel aeroob als anaeroob 

zijn.  

 

Totaal kiemgetal 

Het is een maat voor de totale microbiologische kwaliteit van de melk of het zuivelproduct. Het totaal 

aantal bacteriën wordt uitgedrukt in kve of cfu/ml (kve of cfu/ ml = kolonievormende eenheden/ml).  

Wanneer melk in goede hygiëne omstandigheden van gezonde dieren wordt afgenomen bevat de melk 

minder dan 5000 kve/ml. Door snelle koeling van de rauwe melk is een totaal aëroob kiemgetal lager 

dan 50 000 kve/ml gemakkelijk haalbaar. Voor rauwe melk van koeien is een totaal kiemgetal van 

maximum 100.000 kve/ml toegelaten. Voor rauwe melk van andere dieren is een totaal kiemgetal van 

maximum 1.500.000 kve/ml toegelaten wanneer een warmtebehandeling volgt, 500.000 kve/ml indien 

dit niet het geval is.  

 

Aantal coliformen 

Deze groep bacteriën omvat de aërobe en facultatief anaërobe, gram negatieve, niet sporevormende 

staafjes die lactose kunnen vergisten met vorming van zuur en gas binnen 48 uur bij een bepaalde 

temperatuur (30°C, 32°C of 35°C).  

Hun aanwezigheid, in hoeveelheden hoger dan de wettelijk norm, is eerder een bevestiging van 

onvoldoende hygiëne praktijken en houdt een mogelijk risico voor de aanwezigheid van pathogenen in. 

 

Enterobacteriaceae 

Deze bacteriën komen in het algemeen voor in het spijsverteringsstelsel van dieren en mensen. 

Sommigen zijn oorzaak van vaak heftige infecties bij de mens (typhoïde koorts, dysenterie, pest, …). 

Andere groepen zijn aanwezig in het milieu (bodem, water). De meest bekende soort zijn de E.coli.  
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E.coli 

Deze bacterie is de belangrijkste indicator voor faecale contaminatie. De detectie van E.coli in melk of 

zuivelproducten in hoeveelheden boven de gestelde norm wijst op een mogelijke besmetting met 

andere kiemen van faecale oorsprong, inclusief pathogenen (ziekteverwerkende organismen). 

 

Staphylococcus aureus 

Deze bacteriën worden soms ook beschreven onder de naam “coagulase positieve staphylococcen’. 

Staphylococcus aureus is wijd verspreid en komt voor op het neusslijmvlies en de huid van de meeste 

warmbloedige dieren en de mens.  

De bacterie kan mastitis veroorzaken, een mogelijke oorzaak van besmetting bij rauwe melk.  

Resistent: 

 tegen uitdroging (regelmatig teruggevonden in apparatuur voor voedingsbereidingen die 

onvoldoende ontsmet of moeilijk te reinigen zijn) 

 aan invriezen (overleeft maanden bij  -20°C) 

Minimale groeitemperatuur 7°C.  

Optimale groeitemperatuur 35 - 37°C 

Minimale pH   4,2 

Optimale pH    7,0 - 7,5 

Door pasteurisatie wordt de kiem gedood.  

 

WAARSCHUWING: 

Wanneer Staphylococcus aureus zich gaat vermenigvuldigen kan vanaf een temperatuur van 10°C een 

zeer hittestabiel toxine gevormd worden. Met andere woorden: eens het toxine gevormd is, wordt dit 

niet meer vernietigd door pasteurisatie. Inname van voedsel besmet met het toxine, kan tussen 1 en 7 

uur na de inname duidelijke symptomen van voedselvergiftiging veroorzaken. 

Een negatief resultaat voor Staphylococcus aureus van een gepasteuriseerd product sluit bijgevolg de 

aanwezigheid van het toxine niet uit wanneer men vertrekt van een mogelijk besmet product dat niet 

vlug en onvoldoende werd gekoeld. Door het naleven van een strikte persoonlijke hygiëne, zeker bij 

wondjes aan handen of voorarmen, kan herbesmetting worden voorkomen! 

 

3.2.3.2 PATHOGENE KIEMEN 

 

Pathogene kiemen zijn ziekteverwekkende kiemen. 

 

Salmonella 

Deze kiem veroorzaakt darminfecties met uitgesproken diarree. Bij zuigelingen en oudere mensen is 

deze kiem gevaarlijk. Zowel mens als dier kunnen drager zijn zonder ziektesymptomen te vertonen. 

Besmetting of nabesmetting gebeurt hoofdzakelijk via faecale besmetting van de uier. Om 

nabesmetting van zuivelproducten te voorkomen moeten personen met diarree, of gekende dragers, uit 

de voedingsbereiding worden geweerd. 

 

Minimale groeitemperatuur 5,2°C 

Optimale groeitemperatuur 35 - 43 °C 

Minimale pH   3,8  

Optimale pH    7 - 7,5 

Door pasteurisatie wordt de kiem gedood. 

 

 

 

Listeria monocytogenes 



 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                            Hoofdstuk 3  - 
10/22 

 

 

Listeria moncytogenes komt algemeen voor in de omgeving (in de grond, op groene planten, in mest, in 

vocht en condenswater van koelinstallaties, bij mastitis). Het is een gevreesde kiem met soms dodelijk 

afloop in geval van infectie. Deze kiem wordt zeer vaak vastgesteld bij herbesmettingen. Door een 

gebrek aan hygiëne kan zeer snel een besmetting optreden van eender welk product. De bacterie 

vermenigvuldigt zich nog bij koelkasttemperaturen waardoor ook gekoelde producten gevoelig zijn aan 

uitgroei van deze bacterie. 

De contaminatie door deze pathogeen kan zowel veroorzaakt worden door primaire besmetting van de 

grondstoffen als door besmetting van het halfafgewerkt en/of afgewerkt product. 

 

Minimale groeitemperatuur - 0,4°C 

Optimale groeitemperatuur 37°C 

Minimale pH   4,4 

Optimale pH    7 

Door pasteurisatie wordt de kiem ‘in principe’ gedood. 

 

E.coli O157:H7 

E.coli O157:H7 is een belangrijke pathogeen, aanwezig in het maagdarmkanaal van sommige runderen 

en kan op deze manier melk of zuivelproducten gaan besmetten.  

Deze pathogeen kan gedurende lange tijd overleven onder zure omstandigheden zoals in yoghurt. De 

infectieuze dosis is laag en faecale besmetting door melkvee is mogelijk. 

 

Minimale groeitemperatuur 7°C.  

Optimale groeitemperatuur 35 - 40°C 

Minimale pH  4,4 

Optimale pH  6 - 7 

Door pasteurisatie wordt de kiem gedood. 

 

Yersinia enterocolytica 

Deze kiem komt algemeen voor in de omgeving en groeit eveneens gemakkelijk bij lage temperaturen. 

Vooral varkensmest is oorzaak van herbesmettingen. Rauwe melk is regelmatig gecontamineerd met 

deze kiem, echter zonder dat het gevaarlijke types betreft.  

 

Minimale groeitemperatuur - 1,3°C 

Optimale groeitemperatuur 25 - 37°C  

Minimale pH   4,2 

Optimale pH   7,2 

Door pasteurisatie wordt de kiem gedood. 

 

Campylobacter jejuni en andere Campylobacter species 

Warmbloedige dieren kunnen drager zijn van Campylobacter en kunnen op deze manier mensen of 

dieren infecteren door direct contact of indirect via gecontamineerd water, melk of vlees. 

Campylobacter jejuni kan zich in voedingsmiddelen niet vermenigvuldigen bij temperaturen lager dan 

30°C zodat de beginbesmetting en de overlevingsvoorwaarden belangrijk zijn voor de vorming van een 

dosis die voldoende hoog is om een infectie te veroorzaken. Rauwe of onvoldoende verhitte melk 

behoort tot de risicoproducten. 

 

Minimale groeitemperatuur 32°C 

Optimale groeitemperatuur 42° - 45°C 

Minimale pH   4.9 

Optimale pH   6,5 - 7,5 
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Door pasteurisatie wordt de kiem gedood. 

 

Bacillus cereus 

Bacterie die overal voorkomt in de bodem en in lage concentraties veelvuldig gevonden wordt in rauwe, 

gedroogde of verwerkte voedingsmiddelen. In staat sporen te vormen, produceert Bacillus cereus een 

braakverwekkend, thermostabiel toxine en thermolabiele enterotoxines. Het braakverwekkend toxine 

wordt dus niet afgebroken door pasteurisatie. Het nuttigen van voedingsmiddelen en bereide gerechten 

die na de bereiding bij kamertemperatuur bewaard worden, kan een voedselvergiftiging veroorzaken. 

Verder kan een belangrijk aantal stammen van Bacillus cereus zich ontwikkelen bij 5°C. Een intoxicatie 

na gekoelde maar niet ingevroren bewaring van de voedingsmiddelen is dus niet uit te sluiten. In elk 

geval wordt slechts een significante hoeveelheid toxine geproduceerd als het aantal kiemen hoger is 

dan 10
7
/ml. Dit soort intoxicatie komt voornamelijk voor bij desserts (flans, pudding of rijstpap) waar de 

bacterie zich kan vermenigvuldigen tijdens de bewaring. 

 

Minimale groeitemperatuur 10°C 

Optimale groeitemperatuur 30- 37°C 

Minimale pH   4.6    

Optimale pH   6,7 - 7   

 

3.3 Oorzaken en beheersmaatregelen van de gevaren (5M) 
 

In het vorige punt zijn de drie gevaren van levensmiddelen beschreven: fysische, chemische en 

microbiologische. Deze gevaren zijn het gevolg van 5 oorzaken (5M): Materiaal (= grondstoffen), 

Methode, Machine, Milieu, Mens. Als u zicht heeft op de mogelijke oorzaken, dan kunt u ook gerichte 

maatregelen nemen om de gevaren te vermijden of te controleren. 

 

Oorzaken van gevaren (5M) 

 

Beheersmaatregelen bij: 

MATERIAAL of GRONDSTOFFEN  melk 

 water 

 grondstoffen 

METHODE  ontvangst 

 bereiding en productie 

 opslag 

 afval 

MACHINE  machines 

 klein materiaal 

MILIEU  gebouw 

 ongediertebestrijding 

 orde en netheid 

 glasbeleid 

MENS zie hoofdstuk 4 persoonlijke hygiëne 

 

In de wetgeving wordt een uitgebreide lijst maatregelen aangegeven om de gevaren, opgenomen in 

bijlage 01 (Voorwaarden met betrekking tot de infrastructuur, de uitrustrusting en de exploitatie 

van uw bedrijf), onder controle te houden en uw eigen productie te controleren.  

 

Voorbeeld infrastructuur: 
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Voorbeelden van beheersmaatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder worden een aantal specifieke aandachtspunten besproken. 

 

3.3.1 Materiaal of grondstoffen 

3.3.1.1 Melk 

De belangrijkste grondstof is uiteraard melk. Twee voorwaarden voor het bekomen van een goede 

grondstof melk zijn hier van belang. 

1. Hygiënisch werken tijdens het melken. De regels van de gids voor de autocontrole van de 

primaire productie van rauwe melk vormen hier een goede hulp. 

2. Zo snel mogelijk koelen na het melken. Melk die langere tijd bij kamertemperatuur staat vormt 

immers een ernstig gevaar voor besmetting. 

 

OPMERKING 1:  

Sommige bedrijven verwerken de melk onmiddellijk na het melken en willen de melk liever niet koelen. 

Let hierbij dat het hier gaat over het onmiddellijk verwerken van de nog warme melk (binnen 2 uur na 

melken) en niet het verwerken na een paar uur!!! 

 

 

 

OPMERKING 2:  

  

voldoende 
verluchting 

  
  

vliegennet   

  sterfput   

  
  

gladde muren, 
vochtbestendig 

   

  

warm en koud 
drinkbaar water  

  
  

   
papier   

zeep   

vuilbak   

 lavabo met kraan 
voor niet manuele 
bediening 

  
  

   

voldoende verlichting    

afvoer   

 Respecteer wachttijden na het gebruik van antibiotica. 

 Spoel tweemaal na reiniging en ontsmetting of volg de technische fiche van de 

producent. 

 Gebruik enkel food grade smeermiddelen. 

 Gebruik enkel verpakkingen en materialen die geschikt zijn voor de betreffende 

levensmiddelen. 

 Gebruik enkel toegelaten ontsmettingsmiddelen (te raadplegen op http://www.health.be 

(>milieu>chemische stoffen>biociden)) 

 Leef de gebruiksinstructies van reiniging en ontsmetting strikt na. 

http://www.health.be/
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Melk is de belangrijkste grondstof, de wetgeving (KB 14.11.2003 art 1 & art 3 par 4) schrijft voor dat ook 

deze grondstof moet voldoen aan de eisen van voedselveiligheid en binnen de primaire productie moet 

geborgd zijn. 

Hiervoor kan u beroep doen op de gids ‘Gids voor de primaire productie’. 

3.3.1.2 Water 

Een andere belangrijke grondstof is water dat een risico inhoudt. Wanneer het water in contact of 

mogelijk in contact komt met het afgewerkt product dient er drinkwater gebruikt te worden. Meer 

informatie omtrent het water vindt u terug onder het punt 6.6.3. 

 

 

 

 

3.3.1.3 Aankoop van grondstoffen 

Gevaren te wijten aan ‘materiaal’ kunnen vermeden worden door het gebruik van goede grondstoffen. 

Dit veronderstelt:  

Ingangscontrole: 

 Onbeschadigde verpakkingen van aangekochte grondstoffen 

 Houdbaarheidsdatum 

 Worden de bewaaromstandigheden (vb koelen of vriezen) gerespecteerd door uw leverancier? 

Controleer of de koude keten gerespecteerd werd tijdens het transport. 

Bewaring: 

 Controleer dagelijks of de koeling en de diepvries correct werken. Er wordt best gebruik 

gemaakt van een minimum/maximum thermometer. 

 Contoleer regelmatig of de thermometers de correcte temperatuur aangeven ((smeltend ijs 0°, 

koken 100°C)  

 Gebruik de grondstoffen op een FIFO manier (First In – First Out): producten die eerst geleverd 

zijn, als eerste gebruiken of op een FEFO manier (First Expired – First Out): producten die 

eerst vervallen zijn, als eerste gebruiken  

 Controleer of verpakkingen niet beschadigd of nat geworden zijn 

 Gebruik nooit vervallen producten. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en de 

veiligheid van uw productie. 

Technische fiches van grondstoffen leveren nuttige informatie om de ingrediënten op een correcte 

manier te gebruiken. U kunt  deze fiches ook toevoegen aan uw register IN (zie 7.2). U kunt de 

ingangscontrole van grondstoffen combineren met de registratie (zie 7.2 Register IN) en hiervoor DOC. 

08 Ingangscontrole gebruiken. 

  

3.3.2 Methode 

Een foutieve manier van werken (een foutieve methode) kan de oorzaak zijn van gevaren. Bijgevolg 

moet het werk in de verschillende stappen van de productie juist uitgevoerd worden. 

3.3.2.1 Bij ontvangst: 

 Respecteer de koudeketen: gekoelde en diepgevroren grondstoffen zo snel mogelijk in de 

koelkast of diepvries. 

 Plaats nooit verpakkingen rechtstreeks op de vloer. 

 

3.3.2.2 Bij bereiding en productie 

 Werk steeds op dezelfde manier. 

 Gebruik drinkbaar water bij mogelijk contact met het eindproduct 

 Voorzie zowel warm als koud water in de verwerkingsruimte 
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 Reinig en desinfecteer correct (zie verder). 

 Hou de tijdsduur in de kritische zone (10 tot 65°C) steeds zo kort mogelijk (snelle koeling en 

verhitting), uitgezonderd voor harde kaas met gekookte zuivel via stapsgewijze verwarming. 

 Zet nooit recipiënten (flessen, potten, emmers, …) rechtstreeks op de vloer. 

 Vermijd zoveel mogelijk om het lokaal te verlaten tijdens de productie. 

3.3.2.3 Opslag 

. 

 Geen openstaande verpakkingen in opslagruimtes. 

 Nooit producten op de vloer zetten. 

 Plaats producten ook nooit tegen de muur, laat voldoende ruimte. 

 Respecteer bij de verkoop steeds het FEFO principe. 

 Respecteer de opslagvoorwaarden (koudeketen). 

 Bewaar de grondstoffen gescheiden van de afgewerkte producten om kruisbesmetting te 

voorkomen. 

3.3.2.4 Afval en afvalverwijdering 

. 

 Zorg voor een geschikte, gesloten afvalbak, liefst met voetbediening. 

 Maak minstens 1 keer per dag de afvalbak leeg en proper. 

 

3.3.2.5 Contaminatie tijdens de verwerking 

 

Op elk moment tijdens de verwerking, kan het product besmet worden: 

 

 Nabesmetting  

Een voedingsmiddel dat een correcte warmtebehandeling heeft ondergaan mag bijna geen 

micro-organismen meer bevatten. Na de verwerking kan het voedingsmiddel evenwel opnieuw 

besmet worden als het bijvoorbeeld gedurende een korte periode niet geconditioneerd blijft of 

als er stof dat micro-organismen bevat op de bereide voedingsmiddelen valt.  

Een ander reden van nabesmetting is het contact met de handen of met materiaal dat niet 

gereinigd is. Nabesmetting is dus een nieuwe besmetting van een levensmiddel nadat het al 

ontsmet was. 

 

 Kruisbesmetting 

Het is onmogelijk een lijst op te stellen van alle mogelijke kruiscontaminaties of 

kruisbesmettingen. Algemeen kan gesteld worden dat kruisbesmetting enkel kan beheerst 

worden door de studie van de oorsprong van de besmetting: goede hygiënepraktijk 

(reiniging/desinfectie, inrichting van het gebouw gebruikte materialen, hygiëne van het 

personeel, enz.) en de mogelijke bronnen van de pathogene of ziekteverwekkende bacteriën 

(verwerking van rauw gevogelte, eieren, groenten, water, lucht, enz.). Het 

bestrijdingsprogramma moet blijvende maatregelen bevatten voor het onderhoud met als doel 

afbrokkelende verf, stof, roest, condensatie en ontbindend isolatiemateriaal te elimineren. 

Wanneer dit type besmetting aanwezig is op ruimtelijke structuren, kan het nodig zijn het 

gebruik van een ruimte of een zone te beperken. Beschadigd materiaal moet op een 

bevredigende manier hersteld worden vooraleer opnieuw te gebruiken. Een andere oorzaak 

van besmetting kan het gebruik zijn van materiaal of producten die gas of geur verspreiden 

(motorvoertuigen, centrale verwarming, enz.). 
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Deze besmettingen kunnen beperkt worden als het principe van de voorwaartse beweging wordt 

toegepast. Dit principe bestaat erin interactie te vermijden tussen ‘vuile’ behandelingen (eerder hoge 

microbiologische lading) en ‘propere’ behandelingen (minder hoge microbiologische lading). Het 

principe is van toepassing op alle tussenkomsten bij de verwerking met name van personeel, materiaal, 

producten, enz.   

 

De inplanting van de lokalen moet dus bestudeerd worden zodat op geen enkel moment de 

verschillende behandelingsstromen elkaar kruisen met een kruisbesmetting tot gevolg. Als de inrichting 

van de lokalen hiervoor geen garantie kan geven moet er een scheiding van de activiteiten in de tijd 

toegepast worden. Dit verschil in tijd van verschillende behandelingen vraagt dikwijls tussentijdse 

reiniging en desinfectie.  

 

Er mag geen kruising zijn tussen productiestromen met verschillende niveau’s van hygiëne. 

 

 

 

 

 

 

 

              SLECHT      GOED 

 

Voor de verwerking van zuivel dient er speciaal gelet te worden op de lokalen met verschillend 

hygiëneniveau (stal, melklokaal, …) en moet hierbij elke onnodige verplaatsing van het personeel dat 

de verwerking doet, vermeden worden. Ook luchtverplaatsingen die een oorzaak van contaminatie 

kunnen zijn op het bedrijf, moeten vermeden worden. 

3.3.2.6 Contaminaties tijdens het transport en de verkoop 

 

Contaminaties tijdens deze stappen moeten eveneens maximaal vermeden worden.  

Voor het transport, is het evident dat bij voorkeur enkel verpakte zuivelproducten vervoerd worden. 

Alhoewel niet onmogelijk is het in elk geval toch delicaat om niet verpakte producten te vervoeren. De 

gebruikte verpakkingen moeten altijd voldoende bescherming bieden tegen contaminaties.  

Tijdens het transport, mag de koude keten absoluut niet onderbroken worden. In functie van de duur 

van het transport zal het eventueel nodig zijn om hiervoor doeltreffende hulpmiddelen te gebruiken 

(frigobox, gekoelde bestelwagen, enz.). 

 

De producenten die zich bevoorraden bij een collega producent, moeten voor het transport citernes, 

kruiken of emmers gebruiken die hermetisch kunnen afgesloten worden. Dit materiaal is geschikt voor 

het transport van melk en van die aard dat het glad is en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten. 

Tijdens het transport moet tevens de temperatuur van de melk bewaard worden. Het transport van melk 

onmiddellijk na het melken bij omgevingstemperatuur (beschut tegen de zon) is toegelaten als het 

transport niet langer duurt dan 30 minuten en als de melk onmiddellijk gebruikt wordt voor de 

verwerking. 

 

Tijdens de verkoop gelden dezelfde verplichtingen maar is het tevens nodig een aantal goede 

praktijkmaatregelen te volgen, met name:  

- een correcte lichaamshygiëne, 

- het koel bewaren van de koopwaar d.m.v. de nodige hulpmiddelen, 
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- het beschikken over een inrichting voor de verkoop waardoor de eindverbruiker de producten 

niet kan aanraken en dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is, 

- de bereikbaarheid van drinkbaar water voor het reinigen van het materiaal en het wassen van 

de handen van de verkoper(s). 

 

3.3.3 Machines en klein materiaal 

 

Tijdens de productie maakt u gebruik van machines en materiaal. Deze moeten zich in een goede staat 

bevinden. Anders zijn ze de oorzaak van verschillende gevaren. Dat kan op verschillende manieren. 

3.3.3.1 Machines 

 Vuile machines besmetten het levensmiddel. Een goede reiniging en ontsmetting is dan ook 

noodzakelijk. 

 Slecht onderhoud (te weinig of met verkeerde producten) leidt tot een snelle slijtage van het 

toestel met gevaar van fysieke verontreiniging van het zuivelproduct (metaaldeeltjes of 

rubberdeeltjes) en dus hogere kosten.  

 Om te vermijden dat oliedruppels in het product terecht komen mag in principe de motor zich 

nooit boven het toestel bevinden. Indien dit wel het geval is dienen hiervoor de nodige 

voorzorgen genomen te worden. 

3.3.3.2 Klein materiaal 

Vermijd zoveel mogelijk glas, ijzer, hout, … Maak daarentegen gebruik van roestvrij staal of plastic dat 

geschikt is voor gebruik in de voedingsindustrie. 

Bij het gebruik van hout moet wél extra aandacht gegeven worden aan onderhoud en reiniging, bv. 

borstels, materiaal, … 

3.3.3.3 Thermometers 

Elektronische thermometers en alcoholthermometers moeten elk jaar gecontroleerd worden. Deze 

controle kan gebeuren door de thermometer onder te dompelen in smeltend ijs (de aangegeven 

temperatuur moet  0°C zijn) en in kokend water (100°C). Indien een afwijking op de thermometer 

vastgesteld wordt, moet men rekening houden met deze afwijking, een hersteller raadplegen of een 

nieuwe thermometer aanschaffen. 

Kwikthermometers kunnen enkel gebruikt worden als ze niet in contact komen met de producten. 

 
3.3.4 Milieu 

Een propere omgeving is een basisvoorwaarde om een veilig en kwaliteitsvol product af te leveren. 

3.3.4.1 Gebouw 

De verschillende ruimten (productie- , verkoop-, opslagruimten; zie bijlage 01) zijn bij voorkeur volledig 

van elkaar gescheiden. 

De ruimte moet goed te reinigen zijn. Dit houdt in dat bijvoorbeeld: 

1. vloer en wand uit ondoordringbaar, makkelijk te reinigen en duurzaam materiaal zijn gemaakt;  

2. het plafond gemakkelijk te reinigen moet zijn; 

3. deuren en ramen uit glad, niet-absorberend materiaal gemaakt zijn en goed te sluiten zijn; 

4. … 

 

 

 
 De vloer is steeds een ‘vuil’ oppervlak! Zet nooit levensmiddelen, verpakkingen of 

recipiënten (vb emmers, maatbekers) rechtstreeks op de grond.  
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3.3.4.2 Ongediertebestrijding  

Muizen, ratten, vogels, vliegen, kakkerlakken, … zijn drager en overbrenger van infecties. Ze moeten 

dan ook geweerd worden uit de productieruimte en opslagruimten. 

Huisdieren zijn niet toegelaten in de productie- en opslagruimten. 

 
Ongediertebestrijding op drie niveaus 

Een goede ongediertebestrijding bestaat uit drie niveaus: 

1. Ongedierte buiten houden. 

2. Verwijderen van schuilplaatsen voor ongedierte. 

3. Verwijderen of vernietigen van ongedierte dat toch is binnengeraakt. 

 

Deze drie niveaus zijn in zekere mate inwisselbaar. Dit wil zeggen dat door goede maatregelen om 

ongedierte buiten te houden, minder vernietiging van ongedierte moet gebeuren. En omgekeerd! Indien 

de productieruimte tegelijk verkoopsruimte is, zal u meer aandacht moeten besteden aan het 

vernietigen van ongedierte, omdat deuren dan vaak open gaan. Preventieve maatregelen (ongedierte 

buiten houden en schuilplaatsen verwijderen) zijn het belangrijkste. Houd hiermee rekening bij de 

inrichting van uw verwerkingslokaal en tijdens de productie! 

 

Voor elk van die niveaus worden hieronder een aantal aandachtspunten weergegeven. 

 

Ongedierte buiten houden 

 Deuren zoveel mogelijk dicht houden, of enkel openen met een vliegendeur. 

 Ramen enkel open met vliegenraam. 

 Ook huisdieren zijn ongedierte wanneer het gaat over de productie- en verkoopsruimte. 

 Alle kieren en spleten herstellen. 

 Spleten en naden in afwasbare wanden of plafonds afdichten. 

 

Verwijderen van schuilplaatsen voor ongedierte 

 Berg zoveel mogelijk producten op in een kast die kan afgesloten worden. 

 Ruim resten van ingrediënten snel en volledig op. 

 Een afvalbak is een aantrekkingspunt voor ongedierte. Maak hem dagelijks leeg en reinig hem. 

Voorzie altijd een afvalbak met deksel. 

 Zorg voor propere aangrenzende terreinen (onkruid verwijderen, geen onnodig afval laten 

rondslingeren, …). 

 Verwijder overal in de productie- en opslagruimte stof en vuil. 

 

Verwijderen of vernietigen van ongedierte dat toch is binnengeraakt 

 Professionele ongediertebestrijding (muizen, vliegen, …) kan zinvol zijn. Vraag steeds een 

schriftelijk bewijs. 

 Blijf steeds alert voor ongedierte. 

 Zorg ervoor dat door bestrijding van het ongedierte geen nieuw gevaar voor de gezondheid 

ontstaat: 

o Door vliegen dood te slaan, krijgt u een sterke besmetting van de handen, de omgeving 

en de machines! 

o Een besmetting van uw producten door het gebruik van chemische pesticiden. 

 Doe een kritische controle van uw verwerkingslokaal als u ongedierte tegenkomt. 
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Bestrijdingsmethodes 

Vliegende insecten bestrijden is niet gemakkelijk, zeker niet in productieruimtes die tegelijk als 

verkoopruimte gebruikt worden. We geven hiervoor de volgende mogelijkheden, in volgorde van 

voorkeur: 

1. UV lamp met kleefband waaraan de insecten blijven kleven (niet gebruiken boven een 

werktafel). 

2. UV lamp met elektrische spanning 

Dit werkt goed, maar heeft het nadeel dat delen van dode insecten ver weg kunnen vliegen. 

Dus dit toestel moet steeds gebruikt worden ver genoeg verwijderd van werktafels, onverpakte 

voedingsmiddelen, machines, … 

3. Klevende vliegenvanger 

Deze moet opgehangen worden ver genoeg verwijderd van werktafels, onverpakte 

voedingsmiddelen, machines, … Deze werkwijze is moeilijk toepasbaar in kleine 

productieruimtes. 

4. Spuitbussen 

Dit raden we af, omdat er een ernstig risico bestaat op chemische besmetting van de omgeving 

en de apparatuur. Indien er geen ander alternatief is, kan een spuitbus gebruikt worden mits 

alle producten en kleine materialen veilig weggeborgen zijn én er eerst grondig gereinigd wordt 

voor opnieuw verwerkt wordt. 

 

Voor kruipende insecten zoals mieren bestaan lokdozen die op de vloer kunnen geplaatst worden. Zorg 

ervoor dat deze lokdozen geen besmettingsgevaar vormen voor de productie: 

1. Ver genoeg verwijderd van de apparatuur, 

2. Tijdens de productie elk contact met de lokdozen vermijden, 

 

Knaagdieren worden best bestreden met lokdozen die giftig lokaas bevatten. Deze lokdozen worden 

geplaatst rond en in de productieruimte op mogelijke indringplaatsen.  

 

Doc 04. Ongediertebestrijding kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn 

 

Datum Bestrijdingsmethode+ te 

bestrijden ongedierte 

Plaats  Opmerking of handeling Uitvoerder 

01/05/04 UV-lamp met kleefstrip  in donkerste hoek van 

het lokaal (ook ’s 

nachts) 

vandaag geplaatst, 

werking OK 

zelf 

15/05/04 Vliegenspray buitenmuur 

verwerkingsruimte 

uitgevoerd door erkende 

firma 

persoon X 

     

 

Datum:  

de datum waarop de bestrijding is uitgevoerd of aangebracht en lokazen zijn geplaatst  

of de datum waarop inspectie of controle is gebeurd 

Bestrijdingsmethode + te bestrijden ongedierte:  

de manier waarop de ongediertebestrijding wordt uitgevoerd: vb. aanbrengen van 

vliegenvangers, plaatsen van lokdozen voor mieren of lokazen voor muizen en/of ratten, met 

een UV-lamp, door een professionele firma  

Plaats:  

geef aan waar u de bestrijding hebt uitgevoerd of de bestrijdingsmiddelen hebt geplaatst 

Opmerking of handeling:  
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ruimte om specifieke opmerkingen te noteren vb. controle op goede werking toestel, 

verwijderen of vernieuwen van bestrijdingsmiddel, geef aan of een lokaas is aangevreten of de 

UV-lamp nog goed werkt, … 

Uitvoerder:  

de persoon die de bestrijding of controle heeft uitgevoerd. 

 

Vermeld alle ongediertebestrijding die u plaatst op het grondplan van de productieruimte. Daardoor 

houdt u een beter overzicht over de aanwezigheid van deze zaken in de buurt van de 

voedingsproducten. 

De lokdozen of lokazen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. We raden aan om dit tweewekelijks 

of maandelijks te doen.  

3.3.4.3 Orde en netheid 

 

 In een productieruimte heeft alles zijn plaats. Ruim zo snel mogelijk op om besmetting door 

rondslingerende voorwerpen te voorkomen. 

 Achtergelaten verpakkingen verhinderen een correcte reiniging van de productieruimte. Gooi 

afval onmiddellijk in de juiste afvalbakken. 

 Enkel de noodzakelijke materialen mogen in de productieruimte aanwezig zijn. Alles wat niet 

strikt nodig is voor de productie moet zoveel mogelijk op een andere plaats worden bewaard. 

3.3.4.4 Glasbeleid 

 

Glas vormt de gevaarlijkste fysische verontreiniging van een product: 

1. glasscherven springen ver weg; 

2. het zijn vlijmscherpe stukjes; 

3. ze zijn slecht zichtbaar en dus moeilijk op te sporen. 

 

Indien glas toch nodig is in de productieruimte, reageer dan zeer alert bij glasbreuk. Indien glas wordt 

gebruikt als verpakkingsmateriaal, kijk dan tijdens het afvullen steeds de rand van het potje zeer goed 

na. Het is aanbevolen om glazen verpakkingen omgekeerd (opening naar beneden) te bewaren om te 

verhinderen dat er stukjes glas in de verpakking zelf zouden terecht komen. Glazen herbruikbaar 

verpakkingsmateriaal moet voldoende gereinigd worden (temperatuur voldoende hoog voor een 

fysische ontsmetting (> 70°C) of ontsmettingsproduct toegelaten voor gebruik bij voedingsmiddelen + 

voldoende spoelen). Als er bij een korte productieketen een glazen recipiënt breekt, verwijder dan 

enkele recipiënten vóór en na het gebroken glas, zo vermijdt u glasschilfers in de dichtstbijzijnde glazen 

verpakkingen 

 

Andere voorzorgsmaatregelen voor problemen met glas, bij de inrichting van het lokaal, zijn: 

 het opkleven van een doorschijnende folie op een raam. Bij glasbreuk zal het glas niet 

wegspringen, maar vastgehouden worden. 

 het afschermen van lampen met een goede beschermkap. 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.5 Mens 

 

 Let op bij het gebruik van glas in de productieruimte. 

 Reageer zeer alert bij glasbreuk. 
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De mens is vaak de oorzaak van bijkomende besmettingen. Voldoende aandacht voor persoonlijke 

hygiëne is hier noodzakelijk. Dit wordt in hoofdstuk 4 persoonlijke hygiëne uitgebreid besproken. 

 
 

3.4 Verwerking van rauwe melk 
 

Voor veel zuivelproducten wordt tijdens de bereiding een verhitting toegepast, waardoor de meeste 

micro-organismen worden gedood. Dit verhittingsproces verhoogt de veiligheid van het eindproduct. 

Sommige thuisverwerkers houden echter vast aan de productie van b.v. kaas of boter op basis van 

rauwe melk. Deze productiemethode bevat geen enkele bacteriedodende stap. De thuisverwerker zal 

specifieke maatregelen moeten toepassen, bovenop de strikte hygiëne vanaf het melken tot de verkoop 

van het eindproduct, om mogelijke risico’s voor de volksgezondheid te vermijden. De consument moet 

via de etikettering verwittigd worden dat het gaat om producten “bereid met rauwe melk”. 

 

Yoghurt en ijs moeten gemaakt worden met gepasteuriseerde melk om te kunnen voldoen aan de 

microbiologische normen. 

 

De aandachtspunten die in het vorige punt (3.3. Oorzaken van gevaren) zijn besproken moeten in ieder 

geval zeer strikt worden toegepast. Om de risico’s van ‘rauwe melk’ producten tot een minimum te 

herleiden, herhalen wij enkele bijzondere aandachtspunten:  

 

Hou het aantal micro-organismen vanaf het begin zo klein mogelijk door:  

 zeer goede hygiëne voor en tijdens het melken (borging van de melk als grondstof bijvoorbeeld 

via ‘Gids voor de autocontrole van de primaire productie van rauwe melk’) 

 zeer goede reiniging en ontsmetting van de melktank 

 onmiddellijk na de melkwinning de melk koelen, tenzij de melk binnen de 2 uur wordt verwerkt 

 de nabijheid in tijd en in ruimte van producten op basis van gepasteuriseerde melk en van 

producten op basis van rauwe melk vermijden! 

 

Vermijdt extra besmettingen door:  

 al het materiaal waarmee de melk tijdens de productie in contact komt zorgvuldig te reinigen en 

te ontsmetten. (emmers, melkkit, kaasbak, yoghurtmachine, …) 

 een zeer strikte persoonlijke hygiëne met bijzondere aandacht voor de handen, voorarmen, 

hoofddeksel en houding bij niezen en hoesten  

 gebruik uitsluitend water dat voldoet aan de wettelijke normen.  

 

Vermijdt zoveel mogelijk de ontwikkeling van micro-organismen door: 

 tijdens verzuren van melk (voor kaas, boter, yoghurt) zo vlug mogelijk de gewenste 

temperatuur te bereiken en nadien zo snel mogelijk terug af te koelen.  

 de koudeketen te respecteren. 

 
 
 
 

3.5 Verwerking van rauwe eieren in producten zonder 
warmtebehandeling 
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Voor een aantal producten worden door thuisverwerkers verse eieren gebruikt die tijdens de productie 

geen verhitting ondergaan (vb chocomousse, ijsproductie, …). Mogelijk aanwezige pathogene micro-

organismen, vooral Salmonella, kunnen het eindproduct besmetten. Maak daarom bij voorkeur gebruik 

van eiproducten van een leverancier die de afwezigheid van pathogenen garandeert.  

 

Indien u toch eieren in de schaal wil gebruiken, houd dan vooral rekening met volgende 

aandachtspunten:  

1. Gebruik bij aankoop enkel eieren die door de detailhandel (via een pakstation) of door een 

professioneel legbedrijf geleverd werden. 

2. Gebruik enkel visueel propere eieren. Vooral de buitenkant van de eieren kan besmet zijn. 

3. Gebruik zo vers mogelijke eieren.  Controleer de leg- en de verpakkingsdatum.  

4. Breek de eieren op een vaste plaats, bij voorkeur buiten de verwerkingsruimte (vb in de 

keuken) om kruisbesmetting te vermijden. Indien eieren toch gebroken worden in de 

verwerkingsruimten: verwijder de schalen onmiddellijk, reinig de tafel, desinfecteer én was de 

handen. 

5. Vuile eieren mogen niet gewassen worden. Door het wassen zou immers kunnen 

bewerkstelligd worden dat schadelijke bacteriën de eischaal binnendringen.  

6. Na bereiding moeten de producten op basis van rauwe eieren zo snel mogelijk gekoeld worden 

om ontwikkeling van micro-organismen te voorkomen. 

7. Was en ontsmet de handen na het behandelen van eieren en eierschalen 

 

De eieren moeten droog en bij constante temperatuur bewaard worden. Het is aanbevolen geen eieren 

afkomstig van eigen productie te gebruiken omwille van het risico van Salmonella. Indien toch eigen 

eieren gebruikt worden, moeten ze in de frigo bewaard worden. 

 

3.6 Te onthouden 

 

  Microbiologische gevaren zijn voor een thuisverwerker het moeilijkst onder controle te houden. 

 

  Micro-organismen zitten overal: op de handen, in de lucht, op de vloer, op de kleding, …. 

Vermijd luchtverplaatsingen vanuit besmette omgevingen. 

 

  Koelen of diepvriezen remt de micro-organismen in hun groei. 

 

 Verhitten (pasteuriseren) doodt de meeste micro-organismen af maar wordt steeds                  

voorafgegaan en gevolgd door goede werkmethoden (hygiëne, respecteren koude                  

keten, …). 

 

  Droge producten zijn lang houdbaar. Daarom verpakkingen van droge producten zo lang 

mogelijk gesloten houden, en telkens onmiddellijk sluiten na gebruik. 

 

  Afval en voedselrestanten vormen een belangrijke voedingsbron voor de micro-organismen. 

Ga er zeer bewust mee om! 

 

  Gebruik overal drinkbaar water. 

 

  Ongediertebestrijding (insecten, muizen, ratten) is noodzakelijk om een veilig product af te 

leveren. 
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  De vloer is altijd een vuil oppervlak. Zet nooit iets rechtstreeks op de vloer. 

 

  Let op met het gebruik van glas in de productieruimte. Wees zeer voorzichtig bij glasbreuk. 

 

  De productie van rauwmelkse producten vereist extra aandacht voor hygiëne! 

 

3.7 Te doen: in te vullen documenten 
 

De in te vullen documenten vindt u achter in deze gids. 

Achteraan de regel met de naam van het in te vullen document vindt u de verwijzing naar de tekst die 

handelt over dit punt. 

 

doc. 04: ongediertebestrijding       paragraaf 3.3.4.2 

doc. 08: ingangscontrole       paragraaf 3.3.1.3 

          paragraaf 7.2.1 
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Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op 
het landbouwbedrijf 

 

Hoofdstuk 4 

Persoonlijke hygiëne 
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4 Persoonlijke hygiëne 
 
 
 
 

 

Een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk om bijkomende besmettingen te vermijden. De mens is 

immers drager en overbrenger van micro-organismen: 

1. Oren, neus en keel bevatten veel bacteriën, soms ook pathogene micro-organismen.  

2. Niezen en hoesten produceert vele druppels met elk vele miljoenen bacteriën. 

3. Zeer veel bacteriën zitten op de handen en onder de nagels.  

4. Het haar bevat veel bacteriën. 

5. Puistjes en wondjes bevatten bacteriën. 

6. Ingewanden bevatten zeer veel ziektekiemen. 

Personeel dat ziek is, moet de toegang tot de werkplaatsen worden ontzegd (KB van 22/12/2005 

betreffende levensmiddelenhygiëne, Bijlage I, Hoofdstuk V). 

 

Inzicht in eventuele risicovolle handelingen is zeer belangrijk. De voornaamste aspecten worden hier 

op een rijtje gezet.  

 

4.1 Wassen van de handen 
 

De handen komen vaak in direct contact met het levensmiddel. Zij zijn dan ook een belangrijke extra 

besmettingsbron. Het correct wassen van de handen is dus noodzakelijk. 

 

Wanneer? 

 Voor het aanraken van levensmiddelen 

 Na het aanraken van rauwe producten 

 Na toiletbezoek 

 Na het behandelen van afval 

 Bij het betreden van de productieruimte 

 Na niezen, snuiten van de neus 

 Net voor het verpakken van het eindproduct 

 Voor en na het verzorgen van wondjes 

 

Waarom? 

 Overdragen van ziektekiemen op het levensmiddel en dus op de consument 

 Kruisbesmetting tussen afgewerkte producten en grondstoffen 

 

Waarmee? 

Afhankelijk van het soort product dat gebruikt wordt, kan de procedure verschillen. In feite zijn er drie 

producten op de markt:  

1. Zeep: dit is vooral geschikt om te ontvetten en om vuil te verwijderen 

2. Zeep met ontsmettingsmiddel (gecombineerd product): dit heeft zowel een reinigende als 

ontsmettende werking 

Goede persoonlijke hygiëne is essentieel om een veilige productie te garanderen. 
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3. Ontsmettingsproduct: dit product heeft enkel een ontsmettende werking en moet steeds 

gebruikt worden ná het wassen met zeep.  

Het gecombineerd product (zeep + ontsmettingsmiddel) wordt aangeraden voor thuisverwerkers. 

Hoe? 

 

Procedure 1:  

Het gebruik van zeep, in combinatie met een ontsmettingsmiddel (producten 1 en 3) 

 

1. Handen bevochtigen 

2. Handzeep nemen 

3. Handen, polsen, onderarm wassen totdat ze proper zijn  

4. Afspoelen 

5. Afdrogen met wegwerpdoekje of een ander hygiënisch handdroogmiddel 

6. Ontsmetten door ontsmettingsmiddel goed en gelijkmatig in te wrijven gedurende 20 

seconden (of langer, afhankelijk van de vermelding op de gebruiksaanwijzing) 

7.  Laten opdrogen (niet afspoelen). 

 

Procedure 2 

Het gebruik van uitsluitend handzeep (product 1), of het gecombineerd product (zeep met 

ontsmettingsmiddel, product 2) 

 

1. Handen bevochtigen 

2. Handzeep nemen 

3. Handen, polsen, onderarm wassen gedurende 20 seconden (of langer, afhankelijk van de 

vermelding op de gebruiksaanwijzing) 

4. Afspoelen 

5. Afdrogen met wegwerpdoekje of een ander hygiënisch handdroogmiddel. 

 

Belangrijke opmerkingen: 

1. Gebruik van stromend water. Het afspoelen van de handen moet altijd gebeuren met 

stromend water. Een kraan die automatisch opent, of die met de knie kan geopend worden, 

verdient de voorkeur. Indien dit niet haalbaar is, dan moet de kraan openblijven tijdens het 

wassen, en mag ze pas gesloten worden na het afspoelen, met behulp van het 

wegwerpdoekje (zoals aangegeven op onderstaande figuur). Op die manier wordt 

herbesmetting van de handen door contact met de vuile kraan vermeden. Bestaande 

wasbakken die niet voorzien zijn van niet-handbediende kranen mogen verder worden 

gebruikt tot deze aan vervanging toe zijn.  

2. Gebruik van een handdoek. Wegwerpdoekjes om de handen af te drogen verdienen de 

voorkeur. Wanneer toch een stoffen doek wordt gebruikt om de handen af te drogen, dan 

moet die per persoon minstens 1 keer per dag vernieuwd worden. Anders vormt de handdoek 

een ernstige bron van besmetting. Een vaatdoek moet minstens éénmaal per dag vervangen 

worden, het ideale geval is na elke vaatwas. 

3. Gebruik een zeepdispenser in plaats van een stuk zeep. Een stuk zeep vormt immers een 

serieuze bron van bijkomende besmetting. 
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(uit ‘ziekenhuishygiëne en infectiepreventie – L. De Rycke-Aurelia Books)  

4.2 Persoonlijke bescherming 
 

Schone, beschermende werkkledij, hoofddeksel en aangepast schoeisel zijn belangrijk om het 

levensmiddel te beschermen, maar ook om uzelf te beschermen. Een paar belangrijke 

aandachtspunten:  

 

 Hoofddeksel 

o Voorkom haartjes en schilfers in levensmiddelen. Dit geeft niet alleen aanleiding tot 

een fysische besmetting, maar haar bevat ook zeer veel bacteriën en geeft dus ook 

een microbiologische besmetting. 

o Door het dragen van een hoofddeksel vermijdt u ook dat u onbewust aan uw haar 

komt en dus uw handen opnieuw besmet. 

o Het haar moet volledig bedekt worden door het hoofddeksel. 

 Schort, schoeisel 

o Een propere schort en schoeisel beschermen het levensmiddel én uzelf. Hierbij is het 

belangrijk dat er dagelijks schone werkkledij wordt gedragen. 
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 Sobere handen 

o Geen juwelen, uurwerken, ringen, … Dit bemoeilijkt een goede handhygiëne, 

aangezien onder een ring moeilijk kan gewassen en gedesinfecteerd worden. Het is 

een ideale plek voor micro-organismen om te zich ontwikkelen, aangezien vuil er 

gemakkelijk kan ophopen en de temperatuur er dicht bij de lichaamstemperatuur 

komt. 

o Korte en propere nagels 

o Geen nagellak 

 Wondjes: waterbestendige pleisters (bij voorkeur gekleurde pleisters die opvallen wanneer ze 

zouden loskomen en in de producten zouden terechtkomen) 

o Kleine wondjes moeten onmiddellijk behandeld worden. Een EHBO kit is dan ook 

noodzakelijk in de productieruimte. Wanneer gekleurde pleisters worden gebruikt, dan 

kunnen ze achteraf gemakkelijker opgespoord worden. 

o Handschoenen zijn verplicht als er handwondjes zijn om deze af te schermen.  

 

4.3 Andere aanbevelingen 
 

Kledij, schoeisel, handdoeken, … mogen enkel gebruikt worden voor de productie van 

zuivelproducten. Kledij en handdoeken moeten tenminste dagelijks vervangen worden. 

 Maak onderscheid tussen een schort voor de eigen keuken en een schort voor de productie. 

Op die manier wordt een kruisbesmetting tussen de keuken en de productieruimte vermeden. 

 Kom niet met de gewone laarzen in de productieruimte, ook niet als ze goed zijn afgespoeld. 

Ogenschijnlijk zuivere laarzen bevatten immers toch nog altijd zeer veel micro-organismen. 

 Gebruik bij voorkeur geen handdoeken in de productieruimte. Maak gebruik van 

wegwerpdoekjes (vb keukenrol). Wanneer toch handdoeken worden gebruikt, dan mogen 

deze enkel gebruikt worden in de productieruimte en niet in de privékeuken of badkamer. Net 

zoals voor de kleding wordt op die manier kruisbesmetting vermeden. 

 

Niet roken en eten tijdens het werken. 

 Roken: dit geeft een slechte geur af en er kan as in het levensmiddel terechtkomen. Dit zijn 

uiteraard onaanvaardbare besmettingen. Bovendien raak je tijdens het roken de mond aan 

met de handen, waardoor je handen besmet worden. 

 
 
 
 

 Eten en drinken: kruimels en druppels kunnen terechtkomen op en in de voedingsmiddelen, 

en net zoals bij het roken, raak je tijdens het eten en drinken de mond aan, en worden de 

handen besmet. Ook het eten van kauwgom is verboden. 

 

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid, en ze vormen bij foutief gebruik een even grote 

besmettingshaard als de handen. Handschoenen worden in het dagelijkse leven (vb werken in de tuin) 

gebruikt om uzelf te beschermen, maar in de voedingsindustrie worden ze gebruikt om het product te 

beschermen. Dat vereist een volledig andere benadering. 

Als u toch handschoenen wil gebruiken, dan moet u regelmatig nieuwe aantrekken, vb. verschillende 

keren per dag en na elke risicovolle handeling (zie hiervoor het hoger vermelde lijstje over het wassen 

van de handen). Een oordeelkundig gebruik is dus nodig. Handschoenen zijn verplicht als u wondjes 

hebt aan de handen. 

 

Roken in de productieruimte en de verkoopruimte is wettelijk verboden! 
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Stevige handschoenen zijn verplicht tijdens het gebruik van agressieve reinigingsproducten om uzelf 

te beschermen! 

Proeven van producten: De producten mogen uiteraard geproefd worden. Let hierbij echter op 

volgende afspraken: 

 Gebruik enkel propere lepels. 

 Gebruik elke lepel slechts eenmaal, waarna hij terug moet gewassen worden. 

 Gebruik nooit de vingers om een product te proeven. 

 

Alle productiemedewerkers dienen te beschikken over instructies en/of hebben een opleiding gevolgd 

over hygiëne. Deze instructies behandelen de algemene hygiënevoorschriften en de goede 

productiemethoden die moeten worden toegepast.(Verordening 852/2004 bijlage 2 hoofdstuk 12). 

De opleiding kan gegeven worden door de bedrijfsleider zelf indien hij een opleiding i.v.m. hygiëne 

heeft gevolgd.  

 

Vermijd het onnodig heen- en weerlopen en verplaatsen van materiaal tussen de verschillende 

ruimtes om een mogelijke besmetting te voorkomen. Algemeen geldt dat producten die zich in 

verschillende productiestadia bevinden, elkaar niet zouden mogen kruisen. 

 Vermijd het binnenbrengen van grondstoffen naar de opslagruimte doorheen de 

productieruimte. 

 Vermijd het heen- en weerlopen tussen de verwerkingsruimte en de melkstal of andere 

gedeelten van het bedrijf en dit vooral wanneer je buiten moet komen (meermaals kruisen van 

het erf). 

4.4 Te onthouden 
 

  Propere en sobere handen zijn een noodzaak. 

 

  Het gebruik van handschoenen wordt afgeraden. Enkel bij wondjes zijn handschoenen 

verplicht. 

 

  Regelmatig de handen wassen is noodzakelijk. 

 

  Het gebruik van stoffen doeken wordt afgeraden. Maak gebruik van papieren doekjes of een 

ander hygiënisch handdroogmiddel. Wanneer toch een stoffen doek wordt gebruikt, dan moet 

die per persoon minstens 1 keer per dag vernieuwd worden. 

 

  Kledij en schoeisel voor gebruik in de stal of in het huishouden mag niet in de 

verwerkingsruimte gebruikt worden. 
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5. Reiniging en ontsmetting 
 
 
 
 
Het doel van reinigen is het verwijderen van ongewenste stoffen. Voor het blote oog kan hieraan snel 

voldaan worden. Wanneer de reiniging wordt getest, b.v. met microbiologische controles, dan blijkt dat 

toch nog heel wat onzuiverheden en micro-organismen voorkomen, ook al lijkt het materiaal zuiver. 

Een ontsmetting is noodzakelijk om bacteriearm materiaal te bekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Reiniging 
 
5.1.1 Basisprincipe van reiniging 
 
Vier factoren bepalen het effect van reiniging (en ontsmetting): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De combinatie van de vier acties moet altijd gelijk blijven. Bijgevolg moet een vermindering van één 

factor gecompenseerd worden door de verhoging/vergroting van een andere factor. 

 

Voorbeeld:  

Koud i.p.v. warm reinigen vereist harder schrobben. Wanneer vooraf wordt geweekt moet minder hard 

geschrobd worden. 

 

Tijd 

De reinigingstijd is een cruciale factor. Er moet voldoende lang contact zijn tussen het reinigingsmiddel 

en het materiaal. Ook de tijd van naspoelen is van belang. Bij onvoldoende naspoelen kunnen nog 

restanten achterblijven van verontreinigingen en van het gebruikte reinigingsmiddel. 

 

 

Temperatuur 

Tijd 

Mechanische 
werking 

Chemie - 
reinigingsmiddel 

Temperatuur 

Reinigen = verwijderen van zichtbaar vuil 

 

Ontsmetten = doden en/of verwijderen van micro-organismen  

 

Spoelen = verwijderen van reinigings- of ontsmettingsmiddel, vrijgekomen vuil en 

afgedode micro-organismen 

Goede reiniging en ontsmetting zijn essentieel om een veilige productie te garanderen. 
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De temperatuur is in principe vrij: alle temperaturen zijn toegelaten. Meestal is de optimale 

temperatuur voor een bepaald reinigingsmiddel aangegeven door de leverancier.  

Er zijn echter wel een aantal beperkingen voor deze factor:  

 Voor manuele reiniging is men beperkt tot een maximale temperatuur van ongeveer 60°C. 

 Bij het verspuiten van warm water op wanden, machines en vloeren neemt een dun laagje 

water bijna onmiddellijk de temperatuur aan van het te reinigen oppervlak. De hogere 

temperatuur heeft dan geen effect. 

 Vetachtige verontreinigingen kunnen boven 50°C in een vloeibare toestand overgaan. Maar 

als de temperatuur op een andere plaats lager is, zal het vet daar terug stollen. De 

verontreiniging is dan enkel verplaatst, maar niet volledig verwijderd. 

 Eiwitten stollen bij temperaturen boven ongeveer 60°C. Hierdoor zijn ze moeilijker te 

verwijderen.  

 

Temperatuursverhogingen zijn vaak onnodig en bovendien duur. Soms zijn temperatuursverhogingen, 

zoals in het geval van eiwitten, zelfs nadelig. 

 

Mechanische actie 

Vuil kan zich sterk hechten aan het oppervlak. Door kracht te gebruiken, ondersteunt men de 

vuillosmakende werking van het water en het reinigingsmiddel. Wordt er geen kracht uitgeoefend, dan 

blijft het vuil gewoon zitten ondanks een geschikte temperatuur en een ruime hoeveelheid zeep. Maak 

bijvoorbeeld gebruik van kunststofborstels tijdens de reiniging.  

 

Chemische actie 

Er zijn verschillende producten die gebruikt worden tijdens reiniging. Elk van hen heeft zijn eigen 

toepassingen, contacttijd, concentraties en temperatuur. Deze producten worden beschreven in de 

volgende paragraaf. 

 
5.1.2 Reinigingsmiddelen 
 
De industriële reinigingsmiddelen kunnen opgedeeld worden in drie groepen.  
 
Alkalische producten 

Deze producten worden gebruikt bij een organische verontreiniging (eiwitten, vetten, suikers). Deze 

producten breken in feite de verontreiniging af in kleinere delen die makkelijker te verwijderen zijn. 

Bijgevolg is een voldoende lange contacttijd zeer belangrijk! Deze alkalische producten zijn corrosief 

en zeer agressief voor aluminium, gegalvaniseerd staal, … Daarom voegt men vaak corrosie-

inhibitoren toe. De belangrijkste sterke alkalische producten zijn: 

 NaOH (natriumhydroxide of sodiumhydroxide) 

 KOH (kaliumhydroxide of potassiumhydroxide). 

 

Zure producten 

Zuren worden gebruikt voor het verwijderen van minerale verontreinigingen zoals kalk- en melksteen. 

De meest gebruikte zuren in een reinigingsmiddel zijn fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, of 

citroenzuur. In de zuivelindustrie wordt vaak fosforzuur gebruikt. 

 

Neutrale producten 

Deze producten zijn beter gekend als detergenten. Ze zorgen ervoor dat verontreinigingen beter 

bevochtigd kunnen worden en dat ze beter loskomen van een oppervlak. Een vuil deeltje zal daarbij 

volledig omringd worden door de detergent moleculen, waarna het loskomt van het oppervlak en met 

het water wordt meegenomen. Merk op dat voor een goede reiniging voldoende naspoelen nodig is 
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omdat anders de verontreiniging niet volledig wordt verwijderd, maar zich op een andere plaats terug 

gaat afzetten. 

 
5.1.3 Reinigingsprocedure 
 
Hieronder worden een aantal mogelijke methoden aangegeven om een reiniging uit te voeren. De 

keuze van de methode hangt af van de omstandigheden, apparatuur, het lokaal, … 

 

Handreiniging 

Bij een handreiniging kan gebruik gemaakt worden van borstels om een mechanische actie te 

bekomen samen met de actie van het reinigingsmiddel. Deze methode is, voor een kleine verwerker 

meestal aangewezen.  

Houd echter rekening met een aantal zaken:  

1. Borstels hebben bij voorkeur een kunststoffen handgreep. Ze mogen enkel gebruikt worden 

voor het reinigen in de verwerking. Ze moeten regelmatig gereinigd, gecontroleerd en 

vervangen worden. 

2. Naspoelen moet zoveel mogelijk gebeuren met stromend water 

3. Let op voor herbesmetting bij hermontage van het toestel 

4. In principe wordt het materiaal niet afgedroogd. Om het opdrogen te versnellen kan eventueel 

nagespoeld worden met heet water dat snel opdroogt. 

5. Indien u toch wil afdrogen, gebruik hiervoor dan handdoeken die na elk gebruik gewassen 

worden of wegwerpdoekjes. 

6. Vaatdoeken zijn niet toegelaten. Maak gebruik van keukenpapier of wegwerpdoekjes om grote 

verontreinigingen te verwijderen. 

 

Schuimreiniging 

Bij een schuimreiniging wordt een laag schuim aangebracht op een oppervlak. Het schuim werkt dan 

gedurende een bepaalde tijd in op het oppervlak, waarna het vuil met water kan verwijderd worden.  

 

Hoge druk reiniging 

Bij hoge druk reiniging wordt water onder hoge druk verspoten op een oppervlak. Deze grote druk 

zorgt voor een mechanische actie. Deze techniek wordt voor de thuisverwerker afgeraden omwille 

van verschillende nadelen: 

 het vuil wordt enkel verplaatst 

 vorming van zeer kleine waterdruppels die zich afzetten in de productieruimte (ideale 

omgeving voor groei micro-organismen) 

 grote hoeveelheid water nodig 

 om een goede reiniging te bekomen moet het ganse oppervlak tot in detail worden bewerkt 

met de waterstraal. 

 
5.1.4 Concentraties 
 
De concentratie van een reinigingsmiddel wordt meestal uitgedrukt in procenten, b.v. 1%. Dit wil 

zeggen: 10 centiliter per emmer van 10 liter. 

Wij raden aan om: 

1. voor het afmeten van het reinigingsmiddel steeds dezelfde maatbeker te gebruiken 

2. per product een andere maatbeker te gebruiken 

3. deze maatbeker enkel te gebruiken voor het afmeten van het product 

4. steeds op dezelfde manier de concentratie af te meten. 
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5.2 Ontsmetting 
 
5.2.1 Basisprincipe van ontsmetting 
 
Wanneer enkel gereinigd wordt, zijn de micro-organismen onvoldoende verwijderd of gedood. Daarom 

is een ontsmetting nodig. Hieronder verstaan we het doden en/of verwijderen van micro-organismen 

met behulp van chemische producten.  

 

De efficiëntie van ontsmettingmiddelen wordt, net zoals bij de reinigingsmiddelen, bepaald door 

concentratie, contacttijd, temperatuur, aanwezigheid van organisch materiaal (voorafgaande 

reiniging!), pH, waterhardheid, type micro-organisme, spectrum.… 

 

Opmerking: 

Materialen kunnen ontsmet worden door ze gedurende 5 minuten met water van 80 °C te besproeien 

of ze gedurende 5 minuten onder te dompelen in een bad met water van 80 °C vb. kaasvormen, kleine 

materialen. 

 
5.2.2 Ontsmettingmiddelen 
 
Er zijn zeer veel verschillende soorten ontsmettingmiddelen met elk hun eigen voor- en nadelen en 

hun werkingsspectrum.  

De technische fiches die bij het product horen zijn een belangrijke informatiebron voor een correcte 

toepassing van het ontsmettingsmiddel. In deze fiches vindt u informatie over de temperatuur, 

concentratie, contacttijd, werkingsspectrum en eventuele gevaren. Elke fabrikant of verkoper moet 

dergelijke fiches kunnen leveren. 

 

Bij gebruik van een ontsmettingsmiddel moet vooral gelet worden op volgende punten: 

 gebruik uitsluitend door de overheid goedgekeurde ontsmettingsmiddelen. Dit wordt op de 

verpakking aangegeven door het toelatingsnummer gevolgd door de letter BE (België). Bij 

twijfel kan een lijst geraadpleegd worden op http://www.health.be (>milieu>chemische 

stoffen>biociden) 

 respecteer steeds de voorgeschreven concentratie! Gebruik van een hogere concentratie 

heeft geen beter ontsmettingseffect, is duurder en laat meer residu’s na. 

 respecteer de voorgeschreven contacttijd. Hier wordt vaak tegen gezondigd zodat micro-

organismen onvoldoende gedood worden. Koude ruimten (koelkasten) vereisen meestal een 

langere contacttijd. 

 gebruik bij voorkeur een breedspectrum ontsmettingsmiddel, d.w.z. actief tegen bacteriën, 

schimmels en sporen. 

 gebruik een ontsmettingsmiddel dat weinig schadelijk is voor het materiaal. De aanwezigheid 

van corrosieinhibitoren en een neutrale pH zijn een pluspunt. 

 na een voldoende lange contacttijd moet steeds gespoeld worden met drinkbaar water. 
 

5.3 Toepassing in de praktijk 
 
Al het materiaal, de recipiënten en de installaties die bij de productie van zuivelproducten in contact 

komen met melk, producten op basis van melk of met andere grondstoffen moeten grondig gereinigd 

worden. Met een grote regelmaat i.f.v. een visuele beoordeling dient alles gereinigd te worden 

teneinde besmetting te voorkomen. Ook de lokalen die voor de productie gebruikt worden moeten op 

gepaste tijden gereinigd worden om correct visueel proper te zijn (Verordening 852/2004 bijlage 2 
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hoofdstuk 1).Voor het materiaal dient een reiniging met ontsmetting te gebeuren na elke productie. 

Om een goed reinigings- en ontsmettingsplan op te stellen gaat u eerst een overzicht maken van alle 

producten die u gebruikt. Hiervan noteert u niet enkel de naam maar ook gegevens over concentratie, 

tijd en temperatuur. Daarna gaat u alle ruimtes overlopen waarin u werkt en u maakt een lijst van alles 

wat er instaat en gereinigd en ontsmet moet worden.  
In Doc. 05/01 Reiniging- en ontsmettingsmiddelen maakt u een overzicht van welke producten u 

gebruikt en hoe u ze moet gebruiken. De veiligheidsinformatiebladen van de producten (zie 5.5) 

kunnen hier eventueel aan worden toegevoegd. 
 

Product Code of Nr Concentratie Temperatuur Tijd 
     

 
 
Doc. 05/02 Reiniging en ontsmetting zal een hulp zijn bij het uitwerken van uw reinigingsplan. 
 
Ruimte: 

wat reinigen en 
ontsmetten 

tijdstip of 
frequentie 

procedure  
+ gebruikt product 

uitgevoerd door 

    

 
Verklaring bij de tabel: 
Ruimte: 
 over welke ruimte spreken we hier: verwerkingsruimte, koeling, verkoopsruimte, … 
Wat reinigen of ontsmetten: 

wat staat er allemaal in de ruimte dat moet gereinigd of ontsmet worden: wanden, vloeren, 
plafond van de ruimte? Klein materiaal zoals maatbeker, lepels, … of de toestellen zoals de 
pasteur, ijsmachine, kookketel, … 

Frequentie: 
schrijf op wanneer u reinigt en wanneer u ontsmet: alle dagen, na elke productie, één maal 
per jaar (vb plafond of wanden van de ruimte), i.f.v. een visuele beoordeling, … 

Procedure + gebruikt product: 
schrijf uit op welke manier u te werk gaat om te reinigen en te ontsmetten? Vermeld ook met 
welk product u werkt (in doc 05/01 geeft u alle producten een code die u hier invult). 

Uitgevoerd door: 
 wie is de persoon die reinigt en ontsmet? 
 
 
In de volgende paragrafen (5.3.1 en 5.3.2) krijgt u meer uitleg over verschillende procedures die 
mogelijk zijn om te reinigen en te ontsmetten. 
 
5.3.1 Reiniging en ontsmetting van materialen 
 
Een gewone reiniging en ontsmetting van materiaal en machines wordt uitgevoerd in 5 stappen: 

1. Verwijdering van grof vuil (vb voorspoelen) 

2. Reiniging (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

3. Spoelen met water (anders werkt ontsmettingmiddel niet of onvoldoende) 

4. Ontsmetting (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

5. Tweemaal naspoelen met water. 

 

Afhankelijk van de omstandigheden (o.a. gebruikte producten of soort verontreiniging) zijn hier een 

aantal wijzigingen mogelijk. 
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5.3.1.1 Met zure reiniging 

 
Minerale verontreinigingen zoals kalk- of melksteen moeten niet na elke productie verwijderd worden. 

Op basis van visuele controle of van uw ervaring moet een extra reinigingsstap met een zuur product 

worden toegevoegd. Vaak is eenmaal per week of om de 14 dagen voldoende. In dat geval wordt de 

procedure: 

1. Verwijdering van grof vuil (vb voorspoelen) 

2. Reiniging met loog (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

3. Spoelen met water 

4. Reiniging met zuur (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

5. Spoelen met water (anders werkt ontsmettingmiddel niet of onvoldoende) 

6. Ontsmetting (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

7. Tweemaal naspoelen met water. 
 

5.3.1.2 Gecombineerd alkalisch product en ontsmettingmiddel 

 
Voor het reinigen van de melkkoeltank wordt vaak een gecombineerd product gebruikt (vb KOH en 

natriumhypochloriet). Dit kan ook toegepast worden in de thuisverwerking. Volgende procedure moet 

dan gevolgd worden: 

1. Verwijdering van grof vuil (vb voorspoelen) 

2. Reiniging met gecombineerd product: loog+ontsmettingmiddel (correcte tijd – temperatuur - 

concentratie) 

3. Tweemaal naspoelen met water. 

 

Of, in combinatie met een zure reiniging: 

1. Verwijdering van grof vuil (vb voorspoelen) 

2. Reiniging met gecombineerd product: loog+ontsmettingmiddel (correcte tijd – temperatuur - 

concentratie) 

3. Spoelen met voldoende water 

4. Reiniging met zuur (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

5. Tweemaal naspoelen met water. 

 

OPMERKING:  

Zuur en hypochloriet mogen nooit met mekaar in contact komen. Daarom is het belangrijk om steeds 

voldoende te spoelen tussen alle reiniging- en ontsmettingstappen. 

 
5.3.2 Reiniging van lokalen 
 
Een gewone reiniging en ontsmetting van lokalen wordt uitgevoerd in 5 stappen: 

1. Verwijdering van grof vuil (vb voorspoelen) 

2. Reiniging (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

3. Spoelen met water (anders werkt ontsmettingmiddel niet of onvoldoende) 

4. Ontsmetting (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

5. Tweemaal naspoelen met water. 

Bij de reiniging van de vloer (en plafond of wanden) is het gebruik van een detergent+ontsmetting aan 

te raden. De procedure wordt dan: 

1. Verwijderen van grof vuil (vb vegen of spoelen met water) 

2. Reiniging met gecombineerd product (correcte tijd – temperatuur - concentratie) 

3. Tweemaal naspoelen met water om al het losgemaakte vuil te verwijderen. 
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5.4  Controle van de reiniging- en ontsmettingsprocedures 
 
De gebruikte reinigings- en ontsmettingsprocedures dienen gecontroleerd te worden op hun goede 

werking met bijvoorbeeld de monstername van de werkoppervlakken in geval van afwijkende 

analyseresultaten (zie bijlage 02). 

Indien de test een onvoldoende resultaat geeft moet de reinigings- en ontsmettingsprocedure herzien 

worden. Is de gebruikte concentratie goed? Was de contacttijd van het ontsmettingsmiddel 

voldoende? 

Wanneer de procedure is aangepast wordt opnieuw gecontroleerd met een oppervlaktetest. Ook als er 

zich mogelijk problemen voordoen is het nemen van een monster van de werkoppervlakken  een goed 

middel om na te gaan waar moet ingegrepen worden op vlak van hygiëne. 

 

Opmerking:  

U kan zelf de contacttesten uitvoeren of u kan het monster laten nemen door de mensen van het labo 

dat u aanspreekt voor de verplichte analyses van uw eindproducten en van het gebruikte water. 
 

5.5 Veiligheid 
 
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn gevaarlijke producten. Lees daarom zorgvuldig de informatie 

op het etiket, zodat u op een correcte manier kunt werken.  

 

 Nooit verschillende producten mengen, tenzij voorgeschreven 

 Voeg steeds zuur of loog toe aan water, nooit andersom. Neem daarom steeds eerst water, en 

voeg vervolgens het product toe. 

 Reinigingsmiddelen zijn zeer irriterend. 

 Draag steeds de gepaste persoonlijke bescherming tijdens het gebruik (schort, 

handschoenen, …).  

 Werk bewust, want u bent met gevaarlijke producten bezig. 

 Maak gebruik, voor het afmeten van de reinigings- en ontsmettingsmiddelen, van maatbekers 

die enkel hiervoor gebruikt worden. 

 Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) bevatten belangrijke informatie over het veilig gebruik van 

de reinigingsmiddelen. Vraag ze op bij uw leverancier en voeg ze toe aan Doc. 05/01 als 

bijlagen! 

 Zorg voor een passende voorraad, opgeslagen in een apart lokaal of gesloten kast. 

 

5.6 Te onthouden 
 

  Gebruik reinigings- en ontsmettingsmiddelen op een veilige manier! 

 

  Goede reiniging en ontsmetting zijn basisvoorwaarden voor de productie van een veilig en 

correct levensmiddel. 

 

  Respecteer de gebruiksomstandigheden van de producten: tijd, temperatuur, concentratie, 

actie. 

 

  Gebruik geen doeken om te reinigen, maar gebruik kunststofborstels. Inspecteer, reinig en 

vervang geregeld het gebruikte kuismateriaal. 
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  Al het kuismateriaal wordt enkel gebruikt in de lokalen voor de zuivelproductie. 

 

  Voer na elke reiniging een nauwkeurige, visuele controle uit op het eindresultaat. 

5.7 Te doen: in te vullen documenten 
 

De in te vullen documenten vindt u achter in deze gids. 

Achteraan de regel met de naam van het in te vullen document vindt u de verwijzing naar de tekst die 

handelt over dit punt. 

 

doc. 05: Reiniging en ontsmetting 

doc. 05/01: Reinigings- en ontsmettingsmiddelen  paragraaf 5.1.2 & 5.2.2 

doc. 05/02: Reinigings- en ontsmettingsprocedures  paragraaf 5.3 
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6.  Opmaak van het autocontroleplan 
 
 
Het autocontroleplan is het sluitstuk voor een veilige productie. Volgens het KB over autocontrole, 

meldingsplicht en traceerbaarheid (KB 14.11.2003) en de Verordening (EG) 852/2004 betreffende 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen dient dit plan gebaseerd te zijn op de principes van HACCP. 

De HACCP-benadering houdt rekening met het 12 stappenplan zoals dit door Codex Alimentarius wordt 

voorgesteld. De concrete toepassing dient aangepast te zijn aan de specifieke noden van uw bedrijf.  

 

De consument heeft recht op een kwaliteitsvol, lekker én veilig product. Om het even waar deze dat 

koopt: in het grootwarenhuis, in de superette, bij de kruidenier of slager om de hoek maar ook in de 

winkel op de hoeve. Om rekening te houden met de beperkingen van deze zeer kleine bedrijven werkte 

het FAVV versoepelingen uit die deze groep moeten toelaten de verplichtingen omtrent autocontrole en 

traceerbaarheid op een vereenvoudigde manier in de praktijk om te zetten. Deze zeer kleine bedrijven 

beschikken over onvoldoende middelen voor het uitvoeren van een risicoanalyse, de administratieve 

last betekent eveneens een grote druk. De Europese reglementering voorziet voor de lidstaten expliciet 

de mogelijkheid om dergelijke versoepelingen toe te staan en biedt aldus samen met de Belgische 

reglementering (MB van 24 oktober 2005) voldoende ruimte voor respect voor de tradities en de 

authenticiteit van artisanale producten. 

 

Voor de verwerkende bedrijven is een eerste vereiste het correct toepassen van goede hygiëne 

praktijken, die voorafgegaan aan de HACCP (zie deel I van de gids). Een tweede vereiste is het 

opstellen van een autocontroleplan. De bedrijven die onder het toepassingsgebied van het MB vallen 

<< versoepelingen>> zijn niet verplicht een eigen risicoanalyse uit te werken, noch om een volledige 

HACCP procedure toe te passen indien ze de doelstellingen bereiken betreffende voorkomen, 

verwijderen of verminderen van risico’s tot een aanvaardbaar niveau. De toepassing van de zeven 

principes van de HACCP is verplicht. De registratie kan vervangen worden door het toepassen van de 

sectorgids voor de betreffende activiteit.  

Uiteraard kan het nodig zijn, hier en daar aanpassingen aan te brengen aan de bedrijfsspecifieke 

verwerkingsprocessen (vb. kritische grenzen voor T°, pH,…). De registratie wordt beperkt tot de non-

conformiteiten en de correctieve acties. De duur van de bewaring van de documenten wordt herleid tot 

6 maanden na het verstrijken van de periode van de houdbaarheid van het betreffende product. Voor 

gedetailleerde informatie kan u terecht op de site van het FAVV (www.FAVV.be). Bedrijven die niet 

vallen onder het MB “versoepelingen” moeten zelf een risico-analyse uitvoeren. De registratie gebeurt 

op een systematische manier volgens een vastgestelde frequentie die bepaald wordt door het bedrijf. 

De documenten dienen tot 2 jaar na de houdbaarheidsdatum bewaard te worden.  

 

Er wordt uitgegaan van de volgende vraag: 
 
 
 
 
 
Vier punten zijn hierbij belangrijk: 

1. Bewustwording en kennis over hygiëne, reiniging, traceerbaarheid, … 

2. Duidelijk beeld van het hoe, wat, waarom van de verschillende productiestappen  

3. Mogelijke gevaren analyseren en meten en controleren van de kritische punten  

4. Gebruik van een productieblad om de productie en kritische punten op te volgen. 

 

Wat is essentieel voor thuisverwerkers opdat zij de veiligheid van hun productie onder 
controle hebben? 
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Bij de opmaak van een autocontroleplan (in deze gids zijn voorbeelden opgenomen die evenwel niet 

door de producenten zelf moeten opgesteld worden) zullen dus volgende stappen gezet worden:  

1. Hoe zit de productie in mekaar: wat doet u achtereenvolgens en hoe doet u dat? 

(productieschema of stroomschema) 

2. Per stap in de productie nagaan welke gevaren er kunnen zijn (gevarenanalyse) 

3. Een overzicht maken van de Kritische Controlepunten en hun kritische grenswaarden. 

4. Beschrijven hoe deze KCP bewaakt en gecorrigeerd worden in geval van overschrijding van de 

kritische grenswaarde. (beheersing van kritische controlepunten) 

 

 

OPMERKING 1: 

Een autocontroleplan moet overeenkomen met de realiteit, met de manier dus waarop er gewerkt wordt 

op het bedrijf. Dit plan moet daarom regelmatig worden geëvalueerd en eventueel aangepast worden. 

De documenten die u heeft aangemaakt bij het opstellen van uw autocontroleplan (vb 

identificatiegegevens van het bedrijf, grondplan, reinigingschema’s, productieschema’s,  …) moeten 

worden aangepast telkens er zich wijzigingen voordoen. Neem voor elk schema of plan een afzonderlijk 

blad zodat bij een wijziging in bv. het productieproces u dit ene blad kan aanpassen en de rest kan 

behouden. 

 

OPMERKING 2: 

Het registreren van gegevens (opschrijven, afdrukken, …) is een essentieel onderdeel van de 

autocontrole. Het dient als bewijs dat de controles en te volgen procedures ook werkelijk zijn 

uitgevoerd. Al deze registraties en alle bijhorende documenten worden zo beheerd dat ze gemakkelijk 

kunnen bijgewerkt worden, gemakkelijk beschikbaar zijn en op een eenvoudige en samenhangende 

manier kunnen ingekeken worden. 

Alle registraties dienen ten minste zes maanden na het einde van de houdbaarheid bijgehouden te 

worden. 

 

Een autocontroleplan moet minstens éénmaal per jaar en bij elke wijziging van de productie, 

geëvalueerd worden om te zien of het plan in overeenstemming is met de reële situatie van het bedrijf 

en zo nodig bijgestuurd worden. 
 

6.1 Productieschema 
 
6.1.1 Situering 
 
Het productieschema geeft op een schematische manier alle processtappen weer om een product te 

maken. De productie wordt daarbij stap voor stap beschreven, vanaf de primaire grondstoffen (“op 

welke manier brengt u de melk vanuit het melkhuis naar de verwerkingseenheid”) tot de eindverpakking 

en de verkoop. 

Dit is een zeer belangrijk schema aangezien het de basis vormt voor de gevarenanalyse. Wanneer u 

het productieschema goed uitgewerkt hebt, zal u bewust zijn van alle handelingen die u uitvoert (en de 

manier waarop u ze uitvoert!) om een product te maken.  

 

Het is aan te raden om het productieschema te laten nakijken door een tweede persoon (vb uw partner, 

een andere thuisverwerker, …), bij voorkeur tijdens de productie. Deze persoon kan van op een afstand 

naar de productie kijken en ziet meestal sneller de problemen of belangrijke details van de productie. 
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Vermeld op het productieschema ook alle temperaturen en tijden van verhitting, roeren, rijpen, 

afkoelen, bewaren, … Dit vergemakkelijkt achteraf het inschatten van de eventuele gevaren. In de 

voorbeelden zijn de temperaturen en de tijden richtinggevend (=optimale waarden). Bij de eigen 

producties kunnen evenwel andere waarden gebruikt worden. Per product dat gemaakt wordt, moet 

een productieschema worden opgesteld. Sommige producten kunnen met hetzelfde productieschema 

beschreven worden indien ze niet veel van mekaar verschillen. Zo kunnen vanille-ijs en chocolade-ijs 

met hetzelfde schema worden beschreven (op de toevoeging van chocolade na), net zoals platte kaas 

met of zonder aardbeien zeer verwant zijn. 
 
6.1.2 Toepassing 
 
Volgende stappen kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het productieschema: 

 

1. Zet alle bereidingsstappen onder elkaar. 

2. De eerste stap is het aanvoeren van de melk. De laatste stap is de verpakking en 

opslag/verkoop. 

3. Schrijf bij elke stap alle nuttige informatie: tijd, temperatuur, concentratie 

b.v. tijd van koken, incubatietemperatuur van yoghurt, zoutconcentratie in pekelbad, … 

 

In bijlage (voorbeelden 02 - 06) zitten een aantal voorbeelden van productieschema’s. U kan die zo 

gebruiken.  

Op doc 06 Productieschema of stroomschema kan u eventueel een eigen productieschema 

neerschrijven aangepast aan de eigen situatie.  

 

De gebruikte symbolen hebben volgende betekenis:  

 met een ovaal duidt u alle producten, ingrediënten, toevoegingen aan 

 in een rechthoek schrijft u de verschillende productiestappen neer 

 de schuin gedrukte stappen zijn facultatief (niet noodzakelijk) 

 

6.2 Gevarenanalyse 
 
6.2.1 Situering 
 
Er zijn drie soorten gevaren:  

 microbiologische (bacteriën, schimmels en gisten) 

 chemische (vb. residuen van reinigingsmiddelen en antibiotica) en 

 fysische (vb. glas, haar). 

 

Deze gevaren werden reeds uitvoerig beschreven in paragraaf 3.2. 

 

Uitgaande van het productieschema wordt per processtap een overzicht gemaakt van alle mogelijke 

gevaren. Het belangrijkste is hier opnieuw dat u zich bewust wordt van deze gevaren, zodat u bewuster 

gaat produceren.  

 

 

In de bijlagen zitten per product en voor de verschillende grondstoffen voorbeelden van dergelijke 

gevarenanalysen. Indien u een ZKO bent, dan bent u niet verplicht deze gevarenanalyse voor uw eigen 

bedrijf op te stellen. Indien u niet in aanmerking komt voor de versoepelingen, dan kan u deze 
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voorbeelden gebruiken als vertrekbasis om zelf een analyse te maken van de gevaren bij uw 

productieprocessen. Hiervoor kan u doc 07.01 Gevarenanalyse gebruiken. 
 

Processtap 
Soort gevaar en oorzaak
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen 

Kans 
 

Effect 
 

PVA of 
KCP 

 
 
processtap 

Over welke stap in uw productieproces gaat het? vb afromen, pasteuriseren, pekelen, … 

 

soort gevaar en oorzaak 

Probeer bij de beschrijving zo gedetailleerd mogelijke informatie te geven over de drie soorten 

gevaren. Noteer dus aanwezigheid van antibiotica in de melk in plaats van chemisch gevaar.  

De oorzaak is telkens terug te brengen tot één van de vijf groepen (5M) die beschreven zijn in 

paragraaf 3.3. Probeer hier opnieuw zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat de oorzaak is. 

Als u dit goed doet, dan hebt u meestal ook onmiddellijk zicht op mogelijke 

beheersmaatregelen. 

beheersmaatregel 

De beheersmaatregel is een actie, meting, … die u uitvoert om een gevaar onder controle te 

houden. Meestal gaat het om principes van goede hygiëne praktijken (GHP) of goede productie 

praktijken (GMP). Een aantal gevaren zijn echter niet volledig onder controle omwille van 

menselijke fouten of het haperen van een machine. Als deze gevaren kritisch zijn voor de 

productveiligheid, dan zijn het kritische controlepunten. (zie verder, paragraaf 6.3) 

KCP of PVA  

Hier duidt u aan of een punt kritisch is of dat het gaat om een punt van aandacht en nummert u 

ze. (zie verder, paragraaf 6.3) 

 
6.2.2 Voorbeeld 
 
Processtap: grondstof melk 

Gevaar: aanwezigheid van antibiotica in de melk 

Oorzaak: wachttijden niet gerespecteerd. Melk van de behandelde koe reeds in de melktank voor het 

verstrijken van de wachttijd 

Beheersmaatregel: wachttijd voldoende lang (eventueel kan een antibioticatest uitgevoerd worden op 

de melk) 

KCP of PVA: volgens de beslissingsmatrix (zie punt 6.3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Bepalen en controleren van kritische controlepunten (KCP) en 
punten van aandacht (PVA) 

 

Inzicht in de oorzaak van een gevaar, leert u veiliger werken. 

Door correct te werken (goede hygiëne praktijken en goede productie praktijken ) worden de 

meeste gevaren onder controle gehouden. 
Voorzie echter steeds beheersmaatregelen voor het geval het toch fout zou lopen. 
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Het hele proces van autocontrole heeft als doel het afleveren van een gegarandeerd veilig product. Dit 

is reeds voor een groot deel gerealiseerd door het goed toepassen van de Goede Hygiëne Praktijken 

en door een correct productbeheer. Deze programma’s houden echter geen rekening met menselijke 

fouten of met een faling van een apparaat. Er moet dus nog een bijkomende garantie ingebouwd 

worden.  

Kritische Controle Punten (KCP) zijn plaatsen of handelingen waar de risico’s voor de volksgezondheid 

of de gevaren geëlimineerd worden of tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Verliest men 

de controle op die punten, dan is de kans groot dat daardoor het levensmiddel niet meer veilig is voor 

consumptie. De bewaking van KCP’s is essentieel en alle controles erop moeten geregistreerd worden. 

Voor de ZKO’s volstaat het om de non-conformiteiten te registreren.  

In alle gevallen registreer in het geval van afwijkingen ook telkens de correctieve acties en/of de 

corrigerende maatregelen. Bij afwijking is terugkoppeling naar de betrokken producten noodzakelijk. 

Let echter op: het is niet omdat de kritische controlepunten in orde zijn, dat uw product automatisch 

veilig is. Ook de basisprogramma’s moeten strikt gevolgd worden. 

 

Sommige gevaren kunnen voorkomen worden door toepassing van de elementaire hygiëneregels 

(goede persoonlijke hygiëne, reiniging en ontsmetting, …) of door een goed productbeheer. De 

plaatsen of handelingen waar zich dit voordoen, worden dan Punten van Aandacht (PVA) genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1 KCP voor thuisverwerkers 
 
Kritische controlepunten kunnen bepaald worden aan de hand van een beslissingsmatrix. Bij deze 

methode stelt men zich de volgende vraag: 

 

Wat is de kans op welk negatief effect in het eindproduct wanneer in de beschouwde stap van 

het productieproces geen specifieke aandacht wordt besteed aan dit gevaar? 

Kans = de kans dat het gevaar zich in het eindproduct voordoet als er in deze stap geen specifieke 

beheersmaatregelen worden getroffen of deze beheersmaatregelen falen 

Effect = het effect van dit gevaar op het eindproduct of op de gezondheid van de consument 

 

 

Een kritisch controlepunt is een processtap die bepalend is voor de veiligheid van het 

eindproduct. Het dient bij elke productie gecontroleerd te worden en de afwijkingen worden 

geregistreerd. 

 

Een punt van aandacht is een processtap, plaats of handeling waarbij een gevaar kan voorkomen 

worden door de elementaire hygiëneregels goed toe te passen of aan een goed productbeheer te 

doen. De punten van aandacht moeten periodiek gecontroleerd worden. 
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DETERMINATIE VAN DE RISICO-ANALYSE 

Risicocategorie 1 & 2 – geen specifieke acties nodig, voldoende afgedekt door GHP 

Risicocategorie 3 & 4 – punt van aandacht (PVA) – PVA’s worden beheerst via GHP-werkinstructies en 

de GHP-controleplannen met een controlefrequentie die lager ligt dan bij een KCP 

Risicocategorie 5, 6 & 7 – Kritisch controlepunt (KCP) – KCP’s worden beheerst via een nagenoeg 

continue controle met registratie 

 

INSCHATTING VAN DE KANS 

Voor de inschatting van de kans dient men zich te baseren op metingen, analyseresultaten, 

waarnemingen, klachten & verwachtingen van de bedrijfsspecifieke situatie. 

Zeer klein  

- Theoretische kans / het gevaar heeft zich nog nooit voorgedaan. 

- Er zijn geen maatregelen nodig of de bestaande maatregelen volstaan. 

- Er is nog een volgende stap in het proces waarbij een eliminatie van het gevaar mogelijk is. 

- De beheersmaatregelen of het gevaar zijn van die aard dat indien het gevaar optreedt of indien 

de beheersmaatregelen voor het gevaar falen, er geen productie meer mogelijk is of geen 

bruikbare eindproducten meer bekomen kunnen worden. 

Klein 

- Het is weinig waarschijnlijk dat door het falen/ontbreken van de specifieke beheersmaatregel 

het gevaar reeds (merkbaar) in het eindproduct aanwezig zal zijn. 

- De beheersmaatregelen voor het gevaar zijn van algemene aard (GHP), deze 

beheersmaatregelen zijn reeds geïmplementeerd en worden goed opgevolgd; de opvolging van 

deze maatregelen volstaat als borging. 

Reëel 

- Het falen/ontbreken van de specifieke beheersmaatregel leidt niet tot een systematische 

aanwezigheid van het gevaar in het eindproduct maar het gevaar zal wel in een zeker 

percentage eindproducten van de betrokken partij voorkomen. 

Groot 

- Het falen van de specifieke beheersmaatregel leidt tot een systematische fout; de kans bestaat 

dat het gevaar voorkomt in nagenoeg alle producten van de betrokken partij. 

 

 

KANS (K)      

Groot (4) 4 5 6 7  

Reëel (3) 3 4 5 6  

Klein (2)  2 3 4 5  

Zeer klein (1) 1 2 3 4  

 Zeer beperkt (1) Matig (2) Ernstig (3) Zeer ernstig (4) EFFECT (E)
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INSCHATTING VAN HET EFFECT 

Zeer beperkt 

- De consument ondervindt geen nadeel op het vlak van gezondheid (papier, zachte plastic, 

grote vreemde voorwerpen zoals een mes). 

- Het gevaar kan nooit een concentratie bereiken die gevaarlijk is. 

Matig 

- Er doet zich een ontwikkeling / bijkomende besmetting / verontreiniging voor die kan leiden tot 

vroegtijdig bederf. 

- Beperkte, weinig ernstige verwondingen en/of ziekteverschijnselen die zich nauwelijks 

manifesteren of slechts bij blootstelling aan een uitzonderlijk hoge dosis gedurende lange tijd. 

- Een tijdelijk, maar duidelijk lichamelijk ongemak, of een blijvend klein ongemak. 

Ernstig 

- Grote kans op een duidelijk lichamelijk ongemak dat zich zowel onmiddellijk als op lange 

termijn kan manifesteren maar zelden leidt tot sterfte 

- Ernstige ziekteverschijnselen op lange termijn bij blootstelling aan verhoogde dosis en/of 

gedurende lange tijd (dioxines, residu's van bestrijdingsmiddelen, mycotoxines) 

Zeer ernstig 

- De consumentengroep behoort tot een risicocategorie en het gevaar kan aanleiding geven tot 

overlijden. 

- Het gevaar is levensbedreigend (ernstige ziekteverschijnselen met mogelijk dodelijke afloop). 

- Onherstelbare verwondingen; blijvende letsels. 

 

 

Voor een thuisverwerker zijn de meest voorkomende KCP’s de volgende:  

 

1. Ingangscontrole van de gebruikte grondstoffen en toevoegingen 

2. Processtappen waarbij micro-organismen worden afgedood of geremd 

 Verhitting (vb pasteurisatie van melk) 

 Koelen 

 Vriezen 

 Verzuring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw product zal dus veilig zijn, indien: 

1. de basisprogramma’s (goede hygiëne en productie praktijken ) correct worden uitgevoerd 

2. deze punten van aandacht en kritische processtappen onder controle worden gehouden 

a. ingangscontrole van de grondstoffen en toevoegingen 

b. verhitten 

c. koelen 

d. vriezen 
e. verzuring. 
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In de bijlagen (voorbeelden 7 - 12) zitten per product en voor de verschillende grondstoffen 

voorbeelden van dergelijke gevarenanalysen. Indien u een ZKO bent, dan bent u niet verplicht deze 

gevarenanalyse voor uw eigen bedrijf op te stellen. Indien u niet in aanmerking komt voor de 

versoepelingen, dan kan u deze voorbeelden gebruiken als vertrekbasis om zelf een analyse te maken 

van de gevaren bij uw productieprocessen. 

 

 

Processtap KCP 

of 

PVA 

Controle-

maatregelen 

Kritische 

grenswaarden

Frequentie 

van 

controle 

Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  

 

      

 

KCP of PVA 

Som hier de kritische controlepunten en de punten van aandacht op zoals bepaald in de 

gevarenanalyse 

controlemaatregelen 

Dit is de soort meting of waarneming die gebeurt om te kijken of aan de kritische grenswaarde 

voldaan is. Indien niet voldaan wordt aan de kritische grenswaarde, dan moet een corrigerende 

maatregel uitgevoerd worden.  

kritische grenswaarden 

De kritische grenswaarde geeft aan wanneer een gevaar onder controle is. Dit is vaak een 

temperatuur of een combinatie van tijd en temperatuur. Bepaalde normen zijn wettelijk 

vastgesteld vb. het kiemgetal van rauwe melk, temperatuur bij opslag, °t en tijd bij 

pasteurisatie,… 

frequentie van controle 

In deze kolom wordt de frequentie van uitvoering van de meting genoteerd. 

correctieve actie en corrigerende maatregel 

Wat gaat u doen indien de kritische grenswaarde overschreden is? Omschrijf hier duidelijk 

welke maatregel u neemt om het gevaar of de overschreden kritische grenswaarde te 

corrigeren uitgaande van het product en het probleem in het algemeen. 

 

De volgende vragen kunnen helpen bij het identificeren van kritische controlepunten in uw 

productieproces: 

 

1. Ga na in uw productieproces waar de kritische processtappen (ingangscontrole, verhitten, 

koelen, vriezen en verzuring) voorkomen. 

2. Welke kritische grenswaarde (vb temperatuur en/of tijd) moet u hier bereiken om een veilig 

product af te leveren? Vanaf welke waarde beschouwt u de processtap als onveilig (zgn. 

grenswaarde)? 

3. Welke metingen kan u uitvoeren om deze stappen te controleren? 

4. Hoe vaak gaat u deze meting uitvoeren? 

5. Wat gaat u doen indien de gemeten waarde van de kritische grenswaarde afwijkt?  

6. Registreer de metingen die u uitvoert op een productieblad. (zie par. 6.5)  

Voor de ZKO’s volstaat het enkel de tekortkomingen te noteren (zie  

             voorbeeld 20 registratieformulier tekortkomingen). Registreer in het geval van afwijkingen ook 

telkens de correctieve acties en/of de corrigerende maatregelen. 
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OPMERKING: 

Om zeker niets uit het oog te verliezen is het aan te raden een aparte lijst te maken van de kritische 

controlepunten (KCP’s) die u dagelijks controleert en een andere lijst met de punten van aandacht 

(PVA’s) die u minder frequent in de gaten houdt. 

 
6.3.2 Voorbeeld 
 
Toegepast op het vorige voorbeeld uit de gevarenanalyse wordt dit: 

 

Processtap: grondstof melk 

Gevaar en oorzaak: aanwezigheid van antibiotica in de melk door het niet respecteren van de 

wachttijden.  

KCP of PVA?: KCP 

Kritische grenswaarde: afwezigheid van antibiotica. 

Controlemaatregelen: uitvoeren van een antibioticatest 

Wijze van controle: voor elke melklevering 

Corrigerende maatregelen: vernietigen van de melk. 
 

6.4 Bijkomende aanbevelingen voor producten met rauwe melk 
 

Melk is een product dat heel wat micro-organismen bevat, ook als er zeer hygiënisch wordt gemolken. 

Bijgevolg is het aangewezen om reeds op het niveau van de melkproductie zeer strikte 

hygiënemaatregelen toe te passen en om melk te verhitten om de veiligheid te verhogen. Indien u toch 

gebruik maakt van rauwe melk moet extra aandacht gaan naar de persoonlijke hygiëne en naar 

reinigings- en ontsmettingsprocedures vanaf de stal tot en met de productieruimte. 

 

Het risico op kruisbesmettingen tussen lokalen met een verschillend hygiëneniveau moet worden 

beperkt zowel bij producten op basis van rauwe melk als bij gepasteuriseerde producten.  

 

Indien de melk onmiddellijk (= binnen 2 uur na melken) verwerkt wordt, hoeft er niet gekoeld te worden. 

Duurt het langer dan twee uur eer men aan de verwerking kan beginnen, dan moet er gekoeld worden. 

Verhoogde aandacht voor het opvolgen van de temperatuur doorheen de keten is noodzakelijk:  

1. Melk heeft, indien gekoeld, een temperatuur van max. 6°C bij aanvang van de productie. 

2. Tijdens de productie wordt zo snel mogelijk de gewenste procestemperatuur bereikt. 

3. Producten worden zo snel mogelijk gekoeld tot maximaal 7°C na de productie,  

tenzij de producten in een geklimatiseerde ruimte worden bewaard om te rijpen. 

4. Producten worden bewaard bij maximaal 7°C (tenzij de producten in een geklimatiseerde 

ruimte worden bewaard). 

 

OPMERKING 1: 

De manier waarop u werkt met rauwe melk (onmiddellijke verwerking of koelen) moet duidelijk tot uiting 

komen in uw productieschema’s. Ook in uw productbeschrijving moet u duidelijk vermelden dat u werkt 

op basis van rauwe melk. 

 

OPMERKING 2: 

Hou bij afwijkingen van deze maatregelen een goede registratie bij: registratie temperatuur melkopslag 

of koeltank, registratie koelcel/rijpingskamer of -cel/koelkast/diepvriezer/koeltoog. 
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De voorbeelden van de temperatuursregistratie geven een mogelijkheid om de controle van de 

temperatuur op een eenvoudige manier te registreren. Voor de ZKO’s volstaat het de non-

conformiteiten te registreren. Registreer in het geval van afwijkingen ook telkens de correctieve acties 

en/of de corrigerende maatregelen. 

 

OPMERKING 3: 

Etiketten van producten op basis van rauwe melk moeten de vermelding ‘bereid met rauwe melk’ 

dragen. 

 

OPMERKING 4: 

Het is aanbevolen dat de productie van producten op basis van rauwe melk gescheiden in tijd en ruimte 

gebeurt van de productie van zuivelproducten met hittebehandelde melk, om kruiscontaminatie te 

voorkomen. 

 

6.5 Ontwerp productieblad 
 

Een productieblad is in de eerste plaats een hulpmiddel voor uzelf. Het productieblad is evenwel niet 

verplicht. U bewijst hiermee dat de productie elke dag opnieuw goed verlopen is. 

 

 

 

 

 

 

Tenminste de volgende gegevens moeten op een productieblad vermeld worden: 

1. Product 

2. Productiedatum  

3. Informatie over (registratie van) de kritische punten tijdens het productieproces (temperaturen, 

tijd, pH verzuring, pH pekelbad, …) 

4. Informatie nodig voor traceerbaarheid (vb ingrediënten en hun identificatie) 

5. Naam of initialen van de uitvoerder of verantwoordelijke 

6. Lotnummer vermelden indien verschillend van productiedatum. 

 

Daarnaast kan u ook andere gegevens vermelden. Indien u metingen doet (sommige verwerkers 

voeren, b.v. zelf een test uit op coliformen in de melk), dan kan u het resultaat hiervan ook noteren op 

het productieblad. 

Noteer ook de identificatiewijze van de grondstoffen. Met deze vermelding legt u een link naar de 

traceerbaarheid van de gebruikte grondstoffen. 

 

Nogmaals, beschouw en gebruik het productieblad als een goed hulpmiddel en niet als een 

noodzakelijk kwaad. 

 

Volgende raadgevingen of vragen kunnen helpen om een goed productieblad te ontwerpen: 

1. Maakt u één productieblad per dag of per week of per soort product? 

2. Registreer elk kritisch controlepunt. 

3. Een beknopt maar volledig productieblad is beter dan een te uitgebreid. 

4. Een productieblad moet aangepast zijn aan uw eigen werksituatie. 

Een productieblad bevat alle gegevens die nodig zijn om de productie goed te kunnen opvolgen 

naar kwaliteit en veiligheid. Daarnaast bevat het de nodige gegevens voor de traceerbaarheid van 
de productie. 
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In de bijlagen (voorbeelden 17- 19) zitten voorbeelden van een productieblad.  

 

OPMERKING 1: 

Wanneer de meting en bijsturing van de temperatuur volledig automatisch gebeurt en deze gegevens 

geregistreerd worden op papier, dan hoeft u dit niet nog eens zelf te noteren. Alhoewel het nuttig blijft 

om te controleren en te registreren. Voorbeelden zijn de automatische temperatuursregeling (verhitten 

en koelen in dezelfde procedure) bij ijsbereiding of een automatische temperatuursregistratie en 

bijsturing bij de continue pasteurisatie van melk. Controleer op gepaste tijdstippen (ten minstens 1 x per 

jaar) of deze automatische registratie correct is of met andere woorden of het toestel nog correct werkt 

en noteer deze controle op uw productieblad 

 

OPMERKING 2: 

Het productieblad kan ook een agenda zijn waar u per productie en/of per productiedag alle nodige 

gegevens in noteert. 

 

6.6 Verplichte monsters of analyses 
 
Voor een aantal producten zijn er wettelijke normen opgesteld waaraan de producten moeten voldoen 

om als veilig beschouwd te worden. Van elke productfamilie (deze ‘families’ worden gespecificeerd in 

bijlage 3 van de gids) die geproduceerd wordt moet men minstens één monster laten nemen en 

analyseren per 6 maand. Deze worden onderzocht op alle relevante microbiologische criteria zoals 

vermeld in  bijlage 2 van de gids. Wanneer de verwerking van melk zich beperkt tot minder dan 6 

opeenvolgende maanden per jaar dan volstaat het per productfamilie 1 staal/jaar te laten analyseren.  

Elke inrichting bewaart de resultaten van de verschillende controles en testen gedurende ten minste 6 

maand volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende product of bij 

gebrek daaraan minimum 6 maand. Het wordt niettemin aangeraden de resultaten langer te bewaren 

om ze met de laatste analyses te kunnen vergelijken om op die manier een evolutie in de kwaliteit van 

het product te kunnen vast stellen. 

De analyseresultaten dienen 2 jaar bewaard te worden voor bedrijven die niet vallen onder de 

versoepelingen. 

 

Opmerking: 

Naast de verplichte monsters kan het nuttig zijn om zelf op regelmatige basis een aantal producten te 

laten analyseren. De resultaten zijn een indicatie voor de manier waarop u werkt en voor de kwaliteit 

van uw producten. 
 

6.6.1 Grondstof melk 
 
Voor verwerkers die ook melk leveren aan kopers geldt de verplichte controle van de kwaliteit van de 

melk door de interprofessionele organismen (Comité du lait of MCC-Vlaanderen). 

De officiële kwaliteitsbepaling door de interprofessionele organismen is eveneens verplicht voor 

landbouwers die melk verwerken van andere productie-eenheden bij elke aankoop. Voor producties 

van rauwe melk waarvan minstens één monster genomen wordt per drie dagen productie, kan uit deze 

U bepaalt zelf wat voor u het ideale productieblad is. 
U moet ermee werken, dus pas het aan volgens uw noden! 
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productie een maximale hoeveelheid van 100 liter, al dan niet opgedeeld, geleverd of opgehaald 

worden, zonder dat daarvan een extra monster moet genomen worden. 

 

Melkproductie-eenheden die niet leveren aan kopers moeten minimum 1 maal per trimester de 

grondstof analyseren. Deze frequentie moet verhoogd worden als het resultaat slecht is en dit tot 

wanneer het resultaat terug goed is. 

Criteria: 

 voor koemelk: (KB 21/12/2006 en Verordening (EG) 853/2004 bijlage 2 sect. 9 hfdst. 1 § 3) 

max 100000 kiemen, max 400000 cellen, afwezigheid remstoffen, visuele zuiverheid 

 voor melk van andere dieren dan koeien bestemd voor verwerking tot producten op basis van 

rauwe melk ( Verordening 853/2004 bijlage 2 sect. 9 hfdst. 1 § 3): max 500000 kiemen 

afwezigheid remstoffen, visuele zuiverheid 

 voor melk van andere dieren dan koeien bestemd voor verwerking tot producten op basis van 

warmtebehandelde melk (Verordening 853/2004 bijlage 2 sect. 9 hfdst. 1 § 3): max 1500000 

kiemen, afwezigheid remstoffen, visuele zuiverheid 
 
Residuen van medicijnen en antibiotica 
Als een inrichting melk van eigen dieren verwerkt, moet ze na het toedienen van medicamenten de 

wachttijden respecteren. Ze mag de melk van dieren die behandeld zijn pas gebruiken voor het 

bereiden van producten voor menselijke consumptie als de wachttijd voorbij is. Bij gecumuleerd en 

gecombineerd gebruik van geneesmiddelen, moet er rekening mee worden gehouden dat er langere 

wachttijden kunnen optreden. Het gebruik van antibioticatesten is in deze gevallen zeker aan te raden.  

De opslagtank van de melk mag nooit melk bevatten met residuen van remstoffen boven de MRL. (zie 

gids ‘Gids voor de primaire productie’) Indien een test op antibiotica wordt uitgevoerd op de melk die 

naar de productieruimte gaat, noteer het resultaat dan altijd op het productieblad.  

Eénmaal per trimester wordt een monster van de melk geanalyseerd op de aanwezigheid van residuen 

van antibiotica of als er melk geleverd wordt aan een koper gebeurt dit bij elke levering als het om 

koemelk gaat of tweemaal per maand als het om melk van andere diersoorten gaat. 
 

6.6.2 Bereide producten 
 

Elke inrichting moet, van elke productfamilie die ze bereidt, minimum één monster per zes maanden 

productie nemen en laten analyseren. Deze frequentie moet verhoogd worden als het resultaat slecht is 

en dit tot wanneer het resultaat terug goed is. 

Alle relevante microbiologische criteria vastgelegd in bijlage 2 worden hierbij onderzocht. Deze 

analyses dienen te gebeuren door laboratoria die hiervoor geaccrediteerd zijn (lijst geaccrediteerde 

labo’s op: www.favv.be > Beroepsectoren > Laboratoria > Erkende Laboratoria > Algemeenheden ).  

De criteria en normen volgens de Verordening 2073/2005 vindt u in bijlage 02 Microbiologische 

normen voor zuivelproducten van deze gids. Bijlage 03 Productfamilies geeft een overzicht van alle 

productfamilies. 

 
6.6.3 Water 

 
U moet drinkbaar water gebruiken: 

 

- als water gebruikt wordt als ingrediënt 

- voor het wassen van levensmiddelen 

- voor het reinigen van oppervlakken en materialen die met levensmiddelen in contact komen 

- voor het wassen van uw handen. 
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 Water is drinkbaar als het voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het KB van 14.01.2002 

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. 

  

Water dat niet van drinkwaterkwaliteit is mag alleen worden gebruikt om stoom op te wekken die niet 

met levensmiddelen in contact komt, koelen van koelinstallaties en voor brandbestrijding. Niet-drinkbaar 

water moet worden getransporteerd via aparte leidingen die gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd 

en die niet verbonden zijn met de drinkwaterleidingen en waarbij water uit een van beide systemen niet 

in het andere systeem kan terechtkomen. 

 

De wateranalyses dienen te gebeuren door een geaccrediteerd labo. (lijst geaccrediteerde labo’s op: 

www.favv.be > Beroepsectoren > Laboratoria > Erkende Laboratoria > Algemeenheden). De bedrijven 

moeten de volledige resultaten van de uitgevoerde controles gedurende ten minste 3 jaar ter 

beschikking houden van het FAVV. 

 
Leidingwater 
 
Indien geen enkele behandeling gebeurt (verwarmen, opslaan, filteren, verzachten, desinfecteren), is er 

geen analyse vereist voor leidingwater.  

 

Indien u als toegelaten bedrijf behandeld leidingwater gebruikt, moet u geen analyses uitvoeren maar 

voldoen aan de basisvoorschriften beschreven inde nota omtrent water, die terug te vinden is op 

www.favv.be > Beroepssectoren > Eetwaren > Waterkwaliteit in de voedingssector.  

 

De erkende bedrijven moeten een beperkt aantal paramaters analyseren zoals beschreven in 

bovenstaande nota. 
 
Ander water dan leidingwater 
 
Gebruikt u putwater, behandeld oppervlaktewater of behandeld regenwater dan moet het water volgens 

de frequentie voorzien in het KB van 14/01/2002 geanalyseerd worden en voldoen aan de in dit KB 

vermelde normen. 

 

6.7 Te doen: in te vullen of op te stellen documenten 
 
De in te vullen documenten vindt u achter in deze gids. 

Achteraan de regel met de naam van het in te vullen document vindt u de verwijzing naar de tekst die 

handelt over dit punt. 

 

doc 06: productieschema       paragraaf 6.1 

doc 07: gevarenanalyse       paragraaf 6.2 – 6.3 
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7. Traceerbaarheid 
 
Bij traceerbaarheid maakt men een onderscheid tussen een stroomopwaartse (“naar de leveranciers”) 

en een stroomafwaartse (“naar de klanten”) traceerbaarheid. Dit wordt hier concreet vertaald in een 

register IN en een register UIT. De link tussen IN en UIT(bv. productieblad) is verplicht behalve 

wanneer u onder de versoepeling valt. In dit geval, is het wel aanbevolen.  

 

U dient aan de volgende eisen i.v.m. de traceerbaarheid te voldoen: 

- De identificatie en registratie van de binnenkomende producten. Voor de ZKO’s volstaat 

een methodische rangschikking van de leveringsbonnen of andere begeleidende 

documenten. Indien er op deze leveringsbonnen of andere begeleidende documenten 

verplichte informatie zou ontbreken, dan mag die daarop manueel aangevuld worden. 

- Voor de ZKO’s mag de registratie van de gegevens van de producten die niet onmiddellijk 

verwerkt worden, gebeuren  binnen de 7 dagen en uiterlijk op het tijdstip van verwerking). 

- Wanneer u niet onder de versoepeling valt, moet er een link zijn tussen de inkomende en 

uitgaande producten  

- De identificatie en registratie van de uitgaande producten indien er levering is aan andere 

bedrijven. Voor de ZKO’s volstaat een methodische rangschikking van de 

leveringsbonnen of andere begeleidende documenten.  

- Alle documenten met betrekking op de autocontrole en de traceerbaarheid moeten 

gedurende 2 jaar (ZKO: 6 maanden) volgend op het verstrijken van de periode van 

houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum 2 jaar (ZKO: 6 

maand), bewaard worden. 
 

7.1 Situering 
 
 
 
 
 
 
Hierna wordt een werkbaar systeem voorgesteld, dat vertrekt van wat wettelijk vereist is, maar dat 

toch haalbaar is voor de thuisverwerker. Hoe specifieker de informatie, hoe beperkter een eventuele 

terugroeping van producten kan gebeuren. Indien er geen traceerbaarheid mogelijk is, moeten alle 

producten vernietigd te worden. 
 

7.2 Register IN 
 
Een registratie van alle grondstoffen is wettelijk verplicht, onafhankelijk of het gaat om grondstoffen of 

producten voor rechtstreekse consumptie of om bewaarde producten. Alle toevoegingsmiddelen 

moeten voldoen aan de autocontrole. De verpakkingsmaterialen die in direct contact komen met de 

voedingsmiddelen moeten geschikt zijn voor levensmiddelen (zie pt. 3.2 ‘soorten gevaren’). 

 

De op te nemen parameters zijn de volgende: de aard van het product, de identificatie, de 

hoeveelheid, de ontvangstdatum, de identificatie van de productie-eenheid die het product levert (KB 

14.11.2003, art. 5). Dit register IN kan op twee manieren worden opgemaakt. 

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, 
verwerking en distributie te traceren en te volgen. 
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7.2.1 Op basis van een register  
 
Dit register beschrijft alle ingrediënten die aangekocht of in de productie gebruikt worden. U kan 

hiervoor een aparte registertabel aanmaken. Of u kan hiervoor ook het formulier gebruiken van uw 

ingangscontrole van de grondstoffen waar u dan een aantal extra zaken op vermeld.  

 

U kan hiervoor gebruik maken van het formulier in doc. 08 Register IN. Dit document combineert een 

ingangscontrole van grondstoffen en het register in. 
 
 

Ontvang

stdatum 

Leveranc

ier 

Product Hoeveelh

eid 

Identifica

tie 

ingang- of 

ontvangstcontr

ole 

actie bij 

afwijking 

controle door 

12/03/03  suiker 10 kg  

(per kg) 

L3030 

13:32 

verpakking OK   

12/03/03  pure 

chocolad

e 

10 kg 

(per 400 

g) 

07.2004 

D2032A 

verpakking OK 

geleverde 

hoeveel OK 

  

25/05/03  suiker 10 kg  

(per kg) 

L3035 

08:42 

   

        

        
 
Ontvangstdatum  

dit is de datum waarop het product is geleverd of binnengekomen is in het bedrijf 

Leverancier 

 bij wie is het product gekocht of wie is de leverancier van het product. Noteer het adres van de 

leverancier. 

Product  

de naam van het product (merknaam en/of soort product) 

Hoeveelheid  

de totale hoeveelheid die is aangekocht op die datum, eventueel samen met de grootte van de 

verpakking 

Identificatie 

deze vermelding moet toelaten om het gekochte product uniek te identificeren. Dit kan een 

lotnummer van de leverancier zijn of de houdbaarheidsdatum. Wij raden aan om gebruik te 

maken van een systeem dat zo eenvoudig mogelijk is (waarschijnlijk de houdbaarheidsdatum) 

ingangscontrole 

bij ontvangst van de levering of bij het wegzetten in de bergruimte controleert u of de 

binnengebrachte grondstoffen in orde zijn: een onbeschadigde en propere verpakking, het 

product komt overeen met de gegevens op de leveringsbon of factuur, de temperatuur van het 

product klopt met de gegevens op de verpakking of de voorgeschreven richtlijnen (bij 

diepgevroren of gekoelde producten), vervaldatum is niet overschreden, … 

actie bij afwijking 

wat gaat u doen als het product niet voldoet aan de normen (vb bij gedeukte blikken, 

gescheurde verpakking, onvoldoende gekoeld, …)? U kan de producten weigeren, een 

schriftelijke klacht sturen, … Noteer de non conformiteiten. 

controle door 

 Wie controleert de producten die binnenkomen? 
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Dit systeem laat u trouwens niet alleen toe om de traceerbaarheid uit te voeren, maar het geeft u ook 

de mogelijkheid om de grondstoffen optimaal te gebruiken.  

Voorbeelden: 

- Is de aangekochte hoeveelheid niet te groot? 

- Zijn sommige grondstoffen reeds vervallen? 

- Klopt de verbruikte hoeveelheid met de aangekochte hoeveelheid? 

- … 

 
7.2.2 Op basis van leveringsbonnen 
 
Een alternatief voor het systeem van registratie is het bijhouden van alle leveringsbonnen (vb 

chronologisch gebundeld) van de aankopen. Gegevens die ontbreken op een leveringsbon (vb de 

code voor identificatie) moeten erop bijgeschreven worden. Een leveringsbon wordt onmiddellijk bij de 

levering overhandigd en maakt het makkelijker om een ingangscontrole te doen en de ontbrekende 

gegevens bij te noteren.  
 

7.3 Register UIT 
 
7.3.1 Producten met directe consumptie 
 

Hier gaat het meestal over ijs dat direct geconsumeerd wordt op de boerderij. Voor deze producten 

moet geen register UIT voorzien worden.  

Het kan wel nuttig zijn om per dag te noteren van welke productiedatum producten verkocht zijn. 

Wanneer dan een probleem met de producten wordt vastgesteld (vb een klacht van een klant die ziek 

geworden is), kan de productie van de betrokken dag die nog op het bedrijf aanwezig is, 

gecontroleerd en desnoods vernietigd worden.  
 
7.3.2 Rechtstreekse verkoop aan de consument 
 
Ook in dit geval moet geen register UIT worden voorzien. Wanneer een klant problemen meldt, dan 

moet de betrokken productie gecontroleerd en desnoods vernietigd worden. Deze productie kan 

herkend worden aan de hand van de houdbaarheidsdatum (waaruit dan de productiedatum volgt) die 

op de verpakking vermeld wordt. 

Ook kan, afhankelijk van het probleem, een communicatie op beperkte schaal gebeuren, vb. met een 

affiche in het bedrijf. 
 
7.3.3 Verkoop aan andere bedrijven 
 
Bij de verkoop van producten aan andere bedrijven zoals bijvoorbeeld aan horecazaken of distributie 

(winkels) moet wel een register UIT voorzien worden, met minimaal volgende gegevens: type product, 

productidentificatie, hoeveelheid product, leveringsdatum, identificatie afnemer (KB 14.11.2003 art 5).   

Het meest eenvoudige systeem is gebruik maken van uitgeschreven leveringsbonnen waarop de 

productiedatum of de houdbaarheidsdatum vermeld is.  

 

Een alternatief is een registratiesysteem zoals weergegeven in doc. 09 Register UIT. 
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Datum van 
levering 

Klant Product Identificatie Hoeveelheid 

16/06/03 Taverne De 
Zweep 

Chocolade-ijs 08/06/03 5 dozen 2,5 liter 

     

 
 

Datum van levering:  

verkoopdatum van het product 

Klant:  

naam van de klant 

Product:  

het type product dat de klant heeft gekocht 

Identificatie:  

de code die gebruikt wordt om het gekochte product te identificeren. De code moet zodanig 

gekozen zijn dat op een unieke manier het verband gelegd wordt tussen het verkochte 

eindproduct en de hiervoor gebruikte grondstoffen. Dit kan de productiedatum, de 

houdbaarheidsdatum of een lotnummer zijn. Bij voorkeur gebruikt u overal dezelfde manier om 

een product te identificeren. Waarschijnlijk is de houdbaarheidsdatum het makkelijkste. 

Hoeveelheid:  

de verkochte hoeveelheid. 
 
7.3.4 Terugroepen van slechte producten 
 
Wanneer een probleem gemeld wordt of u stelt zelf een probleem vast, dan wordt dit register UIT 

gebruikt om een productielot terug te roepen en te vernietigen. Alle winkels of horecazaken die 

hetzelfde lot en hetzelfde type product hebben ontvangen, moeten gecontacteerd worden op basis 

van het register UIT.  
 

7.4 Verband tussen IN en UIT 
 

Als we een goed systeem hebben van wat binnenkomt en buitengaat, moet enkel nog het verband 

gelegd worden tussen IN en UIT. Dit kan vrij eenvoudig, afhankelijk van het systeem dat gebruikt 

wordt voor het Register IN. 

De ZKO’s moeten een register IN, een register UIT kunnen voorleggen, maar niet noodzakelijk een 

link tussen de twee. Het is evenwel in uw voordeel om een link te maken tussen IN en UIT in het geval 

van een eventuele terugroeping van producten. Hoe specifieker de informatie, hoe beperkter de recall 

kan gebeuren. Indien geen tracering mogelijk is, moeten in voorkomend geval immers álle producten 

teruggeroepen worden. 
 
7.4.1 Op basis van het productieblad 
 
In het autocontroleplan wordt een productieblad (zie paragraaf 6.5) voorgesteld. Wanneer op dergelijk 

productieblad de productiedatum, de houdbaarheidsdatum en een eventueel lotnummer worden 

vermeld, wordt op een unieke manier het verband gelegd tussen binnenkomende ingrediënten en 

uitgaande producten. 
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Bijvoorbeeld: 

1. Binnenkomende klacht (van consument, horeca of distributie) met identificatie op basis van 

houdbaarheidsdatum (of lotnummer). 

2. De houdbaarheidsdatum wordt verbonden met de productiedatum en de identificatie van de 

grondstoffen via het productieblad. 

3. De ingrediënten van een bepaalde productiedatum vindt u terug in het register IN. 

4. U kan de nodige maatregelen nemen. 
 
7.4.2 Op basis van leveringsbonnen 
 

Indien gewerkt wordt met leveringsbonnen, kan u het verband leggen door op elke leveringsbon de 

begin- en einddatum van het gebruik van een ingrediënt te vermelden. 
 

7.5 Te doen: in te vullen documenten: 
 
De in te vullen documenten vindt u achter in deze gids. 

Achteraan de regel met de naam van het in te vullen document vindt u de verwijzing naar de tekst die 

handelt over dit punt. 

 

doc 08: Register IN        paragraaf 7.1. 

doc 09: Register UIT        paragraaf 7.3. 
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8. Meldingsplicht 
 

De meldingsplicht heeft als belangrijkste doel een zo snel mogelijke tussenkomst te realiseren om op 

die manier het probleem niet verder te verspreiden over de hele voedselketen. Het is dan ook van het 

grootste belang dat er een nauwe samenwerking komt tussen de betrokken producent en het FAVV 

om het gemelde probleem zo snel mogelijk te kunnen oplossen. Meer informatie hierover vindt u ook 

terug op de website van het FAVV (www.favv.be > beroepssectoren < meldingsplicht) 

De voedselveiligheidscriteria voor voedingsmiddelen opgenomen in bijlage 2 vallen onder de 

meldingsplicht. 

Voorbeeld 1, de aanwezigheid van Salmonella in 25 g van het product moet worden gemeld aan het 

Voedselagentschap en de in de handel gebrachte producten moeten ook worden teruggeroepen. 

Voorbeeld 2, als Listeria monocytogenes wordt gevonden in een product. Voor Listeria 

monocytogenes bestaan verschillende normen. De norm die op uw product van toepassing is, is 

afhankelijk van het groeipotentieel van de bacterie en van het tijdstip van staalname. U laat dus best 

het aantal bacteriën in uw product bepalen. In producten waar geen groei van de bacterie meer 

mogelijk is en producten die minder dan 5 dagen houdbaar zijn, zal de meldingsplicht maar van 

toepassing zijn als de graad van besmetting hoger is dan 100 kiemen/g (vb. zure yoghurt). In andere 

producten kan de bacterie tijdens de bewaring wel groeien (vb. zachte kaas zoals brie). In deze 

producten moet de aanwezigheid van Listeria monocytogenes in 25 g gemeld worden. De beoordeling 

of de bacterie kan groeien in uw product en dus tijdens de houdbaarheid groter zou kunnen worden 

dan 100 kiemen/g laat u best aan een labo of een wetenschappelijke instelling over. Vraag dus voor 

de interpretatie van een positief analyseresultaat omtrent L. monocytogenes steeds verdere uitleg! U 

kan dan ook het labo vragen de meldingsplicht van u over te nemen. 

Ook indien er niet moet worden gemeld, is de aanwezigheid van L. monocytogenes een non-

conformiteit en moet u dit neerschrijven in uw non-conformiteitenregister tezamen met de getroffen 

corrigerende maatregelen (bvb. extra reiniging).  

 

In onderstaande tabel vindt u de telefoonnummers van de provinciale controle eenheden van het 

FAVV. Wijzigingen van deze tabel worden aangegeven op de website van het FAVV. 
 

PCE / UPC 
GSM E-mail voor de 

meldingen / 

E-mail pour les 

notifications 

E-mail voor info / E-

mail pour les infos 

Faxnummers / 

Numero de fax

LIEGE 

LUIK 

0478/87.62.13 notif.LIE@afsca.be 

 

info.LIE@afsca.be 04/224.59.01 

LUXEMBOURG 

LUXEMBURG 

0478/87.62.12 notif.LUX@afsca.be 

 

info.LUX@afsca.be 

 

061/21.00.79 

NAMUR 

NAMEN 

0478/87.62.14 notif.NAM@afsca.be 

 

info.NAM@afsca.be 081/20.62.02 

HAINAUT 

HENEGOUWEN 

0478/87.62.15 notif.HAI@afsca.be 

 

info.HAI@afsca.be 065/40.52.10 

BRABANT 

WALLON 

WAALS-

BRABANT 

0478/87.62.16 notif.BRW@afsca.be 

 

info.BRW@afsca.be 010/42.13.80 

BRUXELLES 

BRUSSEL 

0478/87.62.22 notif.BRU@afsca.be 

 

info.BRU@afsca.be 02/211.91.80 

VLAAMS- 0478/87.62.17 notif.VBR@favv.be info.VBR@favv.be 016/39.01.05 
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BRABANT 

BRABANT 

FLAMAND 

 

LIMBURG 

LIMBOURG 

0478/87.62.18 notif.LIM@favv.be 

 

info.LIM@favv.be 011/26.39.85 

ANTWERPEN 

ANVERS 

0478/87.62.19 notif.ANT@favv.be 

 

info.ANT@favv.be 03/20.22.811 

OOST-

VLAANDEREN 

FLANDRES 

ORIENTALE 

0478/87.62.20 notif.OVL@favv.be 

 

info.OVL@favv.be 09/210.13.20 

WEST-

VLAANDEREN 

FLANDRE 

OCCIDENTALE 

0478/87.62.21 notif.WVL@favv.be 

 

info.WVL@favv.be 050/30.37.12 

 
 

8.1 Wie moet melden? 
 

Het KB (14.11.2003) betreffende de autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de 

voedselketen voorziet dat elke exploitant, dus ook u, onmiddellijk het FAVV inlicht wanneer hij van 

oordeel is dat er iets mis is met de producten of grondstoffen die in zijn bezit zijn die een gevaar voor 

de volksgezondheid kunnen opleveren. De producent licht het FAVV ook in van de maatregelen die hij 

genomen heeft om risico’s te voorkomen en te elimineren. 

 

Laboratoria en inspectie- of certificatieorganismen die over inlichtingen beschikken die onder de 

meldingsplicht vallen, gaan na of hun cliënt dit daadwerkelijk heeft gemeld.  

 

8.2 Wanneer moet u melden? 
 
8.2.1 Algemeen 
 
Het FAVV dient onmiddellijk ingelicht te worden wanneer de producent van oordeel is of redenen heeft 

om te denken dat een product dat hij ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, 

gefabriceerd of verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.  

Het gaat hier voornamelijk over verontreinigingen van microbiologische aard of de aanwezigheid van 

vreemde en/of giftige stoffen die niet in de grondstoffen of eindproducten, noch in de productieruimten 

mogen aanwezig zijn.  
 
8.2.2 Bij zuivelproducten 
 
De meldingslimieten zijn waarden die de grens aangeven tussen de nog aanvaardbare aanwezigheid 

en de niet-aanvaardbare aanwezigheid van verontreinigingen. Verontreinigingen kunnen van 

microbiologische, fysische of chemische aard zijn (zie Hoofdstuk 3).  

Algemeen geldt dat indien de meldingslimiet overschreden wordt de producent of 

productieverantwoordelijke onmiddellijk het FAVV inlicht, maar volgende punten dienen in acht 

genomen te worden: 
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 Indien de meldingslimiet is overschreden maar het product bevindt zich nog steeds in het bedrijf 

en er kunnen corrigerende maatregelen genomen worden om het gevaar te elimineren of te 

reduceren is het niet noodzakelijk om te melden 

 Indien de meldingslimieten van een ontvangen grondstof overschreden zijn blijft men verplicht 

dit te melden. Het gecontamineerde lot zou immers ook aan andere klanten kunnen geleverd zijn. 
 
De meldingslimieten voor zuivelproducten vind je terug bij de microbiologische normen voor 

zuivelproducten zoals ze gehanteerd worden voor de analyses van de eindproducten (zie ook punt 

6.6.2. bereide producten). Het zijn o.a. de waarden voor pathogene kiemen die van toepassing 

zijn: Listeria monocytogenes, Salmonella. De grondstof melk moet ook vrij zijn van remstoffen. 

De veiligheidscriteria en normen vindt u in bijlage 02 Microbiologische normen voor zuivelproducten 

van deze gids. 

 

Alle grondstoffen die u aankoopt ondergaan een goede ingangscontrole. Diegene die de grondstoffen 

levert, is verantwoordelijk voor zijn producten en moet er op toezien dat zijn producten veilig zijn. 

Indien u niet tevreden bent of onregelmatigheden vaststelt, kan u de grondstoffen weigeren.  

In de praktijk moet er in de volgende gevallen gemeld worden:  

- weigering van besmette grondstoffen; 

- problemen met een ontvangen maar nog niet verwerkte grondstof; 

- problemen met een ontvangen maar wel reeds verwerkte grondstof; 

- problemen met een afgewerkt product als dit het bedrijf reeds verlaten heeft. 

Daarentegen moet niet gemeld worden als u vaststelt dat u een productiefout gemaakt heeft waarvan 

de grondstof niet de oorzaak was, en het product het bedrijf nog niet heeft verlaten. Het product moet 

dan onmiddellijk vernietigd worden.   
 

8.3 Hoe moet u melden? 
 
Volgens het MB van 22/01/04 gebeurt de melding door de producent met een formulier voor verplichte 

melding (bijlage 05 formulier voor verplichte melding of www.FAVV.be > Beroepssectoren > 

Meldingsplicht). 

 

De persoon die de melding doet, de producent of de productieverantwoordelijke, brengt de provinciale 

controle-eenheid (PCE) van het FAVV telefonisch op de hoogte. Tegelijkertijd bevestigt hij de 

informatie door het meldingsformulier, ingevuld met alle gekende gegevens van dat ogenblik, toe te 

sturen aan dezelfde PCE, per fax of via elektronische weg. Zodra ontbrekende gegevens bekend zijn, 

worden ze ook doorgegeven aan het PCE. 

 

De telefoonnummers van de provinciale controle-eenheden zijn beschikbaar op de website van FAVV. 

(www.FAVV.be > Beroepssectoren > Meldingsplicht) en staan ook onder punt 8. 
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9. Woordenlijst 
 
Hieronder is een beknopte, verklarende woordenlijst opgegeven, waarbij telkens de meest relevante 

paragraaf wordt vermeld.  

 

Woord Verklaring paragraaf 

5M Afkorting die gebruikt wordt om de 5 oorzaken van gevaren op te 

sommen: materiaal, methode, machines, milieu, mens 

3.3 

Basisprogramma’s Goede Hygiënische Praktijken en Goede Productie Praktijken  1.2 

Bederf natuurlijk afbraakproces van een levensmiddel, meestal 

waarneembaar door de consument omwille van de afwijkende 

geur, kleur of smaak. 

3.1.3 

Corrosief bijtend, aantastend 5.1.2 

corrosie-inhibitor toevoegsel dat belet dat een product metalen aantast 5.1.2 

Ontsmetting doden en/of verwijderen van micro-organismen met behulp van 

chemische stoffen of warmtebehandeling 

5.2 

FEFO “First expired, first out”: producten die eerst vervallen, moeten 

eerst gebruikt worden 

3.3.1.1 

GHP Goede Hygiënische Praktijken: het geheel van maatregelen om 

op een hygiënisch correcte manier levensmiddelen te produceren 

1.2 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points: systeem waarmee de 

voedselveiligheid van levensmiddelen kan gegarandeerd worden 

1.2 

houdbaarheidsdatum De datum tot dewelke een producent garandeert dat zijn product 

voldoet aan de verwachting van de consument (veilig en 

kwaliteitsvol) 

2.2.1 

Indicatorkiemen maat voor goede hygiënische praktijken 3.2.3.1 

pH De zuurtegraad van een levensmiddel 3.1.2 

rauwe melk het product voortkomend van het melken van één of meer 

vrouwelijke dieren, dat geen hittebehandeling (t° van meer dan 

40°C) heeft ondergaan 

3.4 

Reiniging verwijderen van zichtbaar vuil 5.1 

Spore ingekapseld micro-organisme dat veel beter bestand is tegen 

verhitting dan gewone, zogenaamde vegetatieve, cellen 

3.2.3.1 

technische fiche fiche met alle nuttige informatie over het product 3.3.1 

Toxine giftige stof afgescheiden door bacteriën, schimmels 3.2.3.1 

Voedselinfectie wordt veroorzaakt door pathogene micro-organismen die de 

spijsvertering verstoren 

3.1.3 

voedselvergiftiging ziekte veroorzaakt door een toxische stof die geproduceerd is 

door een micro-organisme in het levensmiddel of in het lichaam 

3.1.3 

Voorverpakt 

voedingsmiddel 

een eenheid van een voedingsmiddel en zijn verpakking die 

samen te koop worden aangeboden en waarbij de inhoud niet 

kan veranderd worden zonder de verpakking te openen 

2.2.2 

Werkingsgebied of 

spectrum 

duidt aan voor welke micro-organismen het product geschikt is bij 

desinfectie 

5.2.2 

autocontrole het geheel van maatregelen dat door de exploitanten wordt 

genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van 

de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer 

vallen: 

6. 



 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk  9  - 3/4 
 
 

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake 

voedselveiligheid; 

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit 

van hun producten, waarvoor het  

      Agentschap bevoegd is; 

- voldoen aan de voorschriften over de traceerbaarheid en 

het toezicht op de effectieve naleving van deze 

voorschriften.  

Koude keten Voor elk voedingsmiddel dat gekoeld moet bewaard worden, het 

respecteren van de temperatuur gedurende de ganse 

levensduur.   

 

Pasteurisatie Warmtebehandeling van melk of vloeibare melkproducten met de 

bedoeling het aantal pathogene micro-organismen te reduceren 

tot een niveau waarbij ze geen significant gevaar meer vormen 

voor de gezondheid. 

Standaardpasteurisatie, 72°C gedurende 15 seconden of 63°C 

gedurende 30 minuten, wordt het meest toegepast op het 

landbouwbedrijf. 

Een goede pasteurisatie kan gecontroleerd worden door het 

uitvoeren van de ‘alkalisch fosfatase test’. 

 

Pasteurisatiewaarde De pasteurisatiewaarde is gelijk aan de tijd (min) gedurende 

dewelke een product een kerntemperatuur van 70°C moet 

hebben opdat de pasteurisatie doeltreffend zou zijn. De 

pasteurisatiewaarde hangt af van het bedoelde micro-organisme 

dat men wil afdoden. In het algemeen wordt als criterium 

Streptococcus faecalis genomen. Voor deze bacterie komt een 

verhitting gedurende 1 minuut bij 70°C overeen met een 

pasteurisatiewaarde gelijk aan één. 

 

MRL Maximale residulimiet = wettelijk toegestane gehalte  

Voedselveiligheids- 

criterium 

Een norm voor ziekteverwekkende bacteriën (zoals Salmonella 

sp. en Listeria monocytogenes) of andere gevaarlijke 

contaminanten (zoals antibiotica en dioxinen).  Indien er bij 

analyses een overschrijding van deze norm voorkomt, is er een 

mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.   

Bijgevolg moet deze overschrijding worden gemeld bij het 

provinciale meldpunt van het Voedselagentschap indien het 

product reeds in de handel is. U dient de producten van dat 

lotnummer terug te roepen en te controleren of uw andere loten 

ook niet zijn besmet. Producten die nog niet in de handel zijn, 

mogen worden behandeld zodat het gevaar wordt vernietigd (vb. 

pasteurisatie van melk met Listeria monocytogenes) of moeten 

worden vernietigd indien dit niet mogelijk is (vb. antibioticamelk). 

Ook dient u in alle gevallen corrigerende maatregelen te nemen. 

 

Proceshygiëne-

criterium 

Een norm voor niet-ziekteverwekkende bacteriën (zoals 

Enterobacteriaceae, coli’s en stafylokokken).  Bij een 

overschrijding van de norm, krijgt u een teken dat er iets schort 

aan uw goede hygiënepraktijken of uw grondstoffen.  

Als u geen maatregelen neemt, zou uw product in de toekomst 

een gevaar voor de volksgezondheid kunnen worden. U dient dit 
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echter niet te melden aan het Voedselagentschap. U moet wel 

corrigerende maatregelen nemen om het probleem op te lossen. 

Via een heranalyse kan u detecteren of het probleem van de 

baan is. 

Corrigerende 

maatregelen 

Zowel bij een overschrijding van een voedselveiligheidscriterium 

als bij de overschrijding van een proceshygiënecriterium dient u 

corrigerende maatregelen te treffen. Zo kan u de oorzaak van het 

probleem opsporen en kan u voorkomen dat het voorval zich 

herhaalt. 

Bijvoorbeeld bij een verhoogd aantal E. coli’s in de boter 

(overschrijding van een proceshygiënecriterium) kan u uw 

afromer en karn een extra reinigings- en desinfectiebeurt geven 

en het water en de melk die u gebruikt laten analyseren op E. 

coli’s.   

U dient dit in uw autocontroleplan eveneens te rapporteren als 

een non-conformiteit tezamen met de genomen maatregelen (zie 

voorbeeld 20).   

 

ZKO Bedrijven die kunnen genieten van de versoepelingen volgens 

het MB versoepelingen 
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Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het 

stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 
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KB 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 

 

Verordening 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 

 

KB 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 

 

MB 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen 

 

Verordening (EG) 852/2004 van 29 april 2004 betreffende hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 

 

Verordening (EG) 853/2004 van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

 

KB 26.04.2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. 

 

Verordening (EG) 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen 

 

KB 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong 

 

MB 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de 

autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector 

 

KB 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 

 

KB 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.  

 

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 

 

KB 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning 

van de interprofessionele organismen 

 

Omdat de wetgeving continu kan wijzigen wordt er ook verwezen naar de website van het Belgisch 

Staatsblad (www.just.fgov.be) en deze voor de Europese wetgeving (http://www.europa.eu.int/eur-lex). 
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Deze bijlage 01 is opgesteld op basis van de Verordening 852/2004 van 29 april 2004 betreffende 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen. De kaders bevatten de specificaties van de Belgische 

wetgeving via: 

- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne 

- het KB van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong. 

 

I) Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen 

 

1. Bedrijfsruimten voor levensmiddelen moeten schoon zijn en goed worden onderhouden.  

 

De werklokalen moeten in elk geval bij het einde van de dagelijkse werkzaamheden worden gereinigd 

en ontsmet, en telkens er gevaar voor besmetting van de levensmiddelen bestaat. Tijdens de reiniging 

en ontsmetting mogen zich geen levensmiddelen in de lokalen bevinden, tenzij het uitsluitend 

levensmiddelen in gesloten eindverpakking betreft. Indien eenzelfde lokaal achtereenvolgens voor 

verschillende productietypes wordt gebruikt, dient dit tussen de verschillende activiteiten gereinigd en 

ontsmet te worden. Opslaglokalen, in het bijzonder deze bestemd voor onverpakte levensmiddelen, 

moeten geregeld worden leeggemaakt teneinde ze te reinigen en te ontsmetten. 

 

2. De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor 

levensmiddelen moeten zodanig zijn dat: 

a) onderhoud, reiniging en/of ontsmetting op een adequate wijze kunnen worden uitgevoerd, 

verontreiniging door lucht zoveel mogelijk wordt voorkomen en voldoende werkruimte beschikbaar 

is om alle bewerkingen op een bevredigende wijze te kunnen uitvoeren; 

b) de ophoping van vuil, het contact met toxische materialen, het terechtkomen van deeltjes in 

levensmiddelen en de vorming van condens of ongewenste schimmel op oppervlakken worden 

voorkomen; 

c) goede hygiënische praktijken mogelijk zijn, onder andere door bescherming tegen 

verontreiniging, en met name bestrijding van schadelijke organismen; 

 

Kruisbesmetting tussen verrichtingen via materiaal, luchttoevoer of personeel moet worden voorkomen. 

Zo nodig moeten de productielokalen worden verdeeld in vochtige en droge zones, die elk hun eigen 

werkvoorwaarden hebben. 

 

d) voorzover dit nodig is, passende hanteringomstandigheden en voldoende opslagruimte 

aanwezig zijn met een zodanige temperatuursregeling dat de levensmiddelen op de vereiste 

temperatuur kunnen worden gehouden, en met de nodige voorzieningen om de temperatuur te 

bewaken en zo nodig te registreren. 

 

3. Er moet een voldoende aantal toiletten met spoeling aanwezig zijn op een adequaat afvoersysteem. 

Toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd. 

 

4. Er moet een voldoende aantal goed geplaatste en gemarkeerde wasbakken voor het reinigen van de 

handen aanwezig zijn. De wasbakken voor het reinigen van de handen moeten voorzien zijn van warm 

en koud stromend water en van middelen voor het reinigen en hygiënisch drogen van de handen. 

Voorzover dit nodig is moeten de voorzieningen voor het wassen van de levensmiddelen gescheiden 

zijn van de wasbakken voor het reinigen van de handen. 
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- Het is verboden handdrogers met luchtstroming te installeren in ruimten waar onverpakte en 

onbeschermde levensmiddelen worden gehanteerd.- 

- Het personeel moet beschikken over voorzieningen voor het wassen van de handen, uitgerust met 

kranen die zo zijn ontworpen dat de verspreiding van verontreiniging wordt voorkomen. Er moeten 

voldoende wasgelegenheden zijn in de nabijheid van de toiletten. 

 

In alle toiletten die door het personeel worden gebruikt, moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar een 

bericht worden aangebracht dat na toiletbezoek de handen moeten worden gewassen.  

 

5. Er moeten voldoende en aangepaste mechanische, dan wel natuurlijke ventilatievoorzieningen 

aanwezig zijn. Door mechanische ventilatie veroorzaakte luchtstromen van besmette naar schone 

ruimten moeten worden vermeden. De ventilatiesystemen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat filters 

en andere onderdelen die regelmatig schoongemaakt of vervangen moeten worden, gemakkelijk 

toegankelijk zijn. 

 

6. Alle sanitaire installaties moeten voorzien zijn van adequate natuurlijke of mechanische ventilatie. 

 

7. Inrichtingen moeten voldoende door daglicht en/of kunstlicht worden verlicht. 

 

8. Afvoervoorzieningen moeten 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. 

 

9. Indien nodig moet worden gezorgd voor de adequate voorzieningen waar het personeel zich kan 

omkleden. 

 

10. Reinigings- en ontsmettingsmiddelen mogen niet worden opgeslagen in een ruimte waar 

levensmiddelen worden gehanteerd. 

 

- Ontsmettingsmiddelen en soortgelijke stoffen moeten erkend zijn door de Minister en zodanig worden 

gebruikt dat deze generlei invloed hebben op apparatuur, materieel, grondstoffen en de in dit besluit 

bedoelde levensmiddelen. 

- Bestrijdingsmiddelen, insecticiden en andere enigszins giftige stoffen moeten worden opgeslagen in 

lokalen of kasten die worden afgesloten. Het gebruik van deze middelen mag geen gevaar opleveren 

voor verontreiniging van de levensmiddelen. Ze moeten worden gebruikt volgens de voorschriften van 

de producent. 

 

- Tijdens de activiteiten verbiedt de uitbater van een voedingsbedrijf de toegang tot de werkruimtes en 

de opslag aan alle personen tenzij hun aanwezigheid nodig is voor de werkzaamheden. 

- In de gebouwen mogen enkel deze activiteiten worden uitgevoerd waarvoor een erkenning, toelating 

of registratie is verkregen. 

De lokalen mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. 
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II) Specifieke voorschriften in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of 

verwerkt  

 

1. In ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt dienen het ontwerp en de 

inrichting zodanig te zijn dat goede levensmiddelenhygiënepraktijken kunnen worden toegepast en dat 

met name verontreiniging tussen en tijdens de diverse verrichtingen kan worden voorkomen. Met name 

geldt het volgende: 

a) vloeroppervlakken moeten goed worden onderhouden en moeten gemakkelijk kunnen worden 

schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat ondoordringbaar, niet-absorberend, 

afwasbaar en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt, tenzij de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven ten genoegen van de bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat andere 

gebruikte materialen voldoen. Waar passend moeten vloeren een goede afvoer via het 

vloeroppervlak mogelijk maken; 

b) muuroppervlakken moeten goed worden onderhouden en moeten gemakkelijk kunnen worden 

schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat ondoordringbaar, niet-absorberend, 

afwasbaar en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt en dat een glad oppervlak tot op een aan 

de werkzaamheden aangepaste hoogte vereist is, tenzij de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven ten genoegen van de bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat andere 

gebruikte materialen voldoen; 

c) plafonds (of waar plafonds ontbreken, de binnen kant van het dak) en voorzieningen aan het 

plafond moeten zo zijn ontworpen en uitgevoerd dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, 

ongewenste schimmelvorming en het loskomen van deeltjes worden beperkt; 

d) ramen en andere openingen moeten zo zijn geconstrueerd dat zich geen vuil kan ophopen. Die 

welke toegang kunnen geven tot de buitenlucht moeten worden voorzien van horren die 

gemakkelijk kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt. Indien open ramen zouden 

leiden tot verontreiniging, moeten die ramen tijdens de productie gesloten en vergrendeld blijven. 

e) deuren moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt 

in dat gladde, niet-absorberende oppervlakken moeten worden gebruikt, tenzij de exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven ten genoegen van de bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat andere 

gebruikte materialen voldoen; 

f) oppervlakken (met inbegrip van oppervlakken van apparatuur) in zones waar levensmiddelen 

worden gehanteerd en vooral oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen, moeten 

goed worden onderhouden en moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien 

nodig, ontsmet. Dit houdt in dat glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet-toxisch materiaal moet 

worden gebruikt, tenzij de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten genoegen van de 

bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat andere gebruikte materialen voldoen. 

2. Indien nodig moet worden gezorgd voor de adequate voorzieningen voor het schoonmaken, 

ontsmetten en opslaan van gereedschap en apparatuur. Deze voorzieningen moeten vervaardigd zijn 

van roestvrij materiaal, gemakkelijk schoon te maken zijn en een voldoende toevoer van warm en koud 

water hebben. 

3. Indien nodig moet worden gezorgd voor de nodige voorzieningen om de levensmiddelen te kunnen 

wassen. Elke spoelbak of vergelijkbare inrichting, bestemd voor het wassen van levensmiddelen, moet 

voorzien zijn van voldoende warm en/of koud drinkwater overeenkomstig de voorschriften van het 

hoofdstuk betreffende watervoorziening (zie verder)  en moet worden schoongehouden en, indien 

nodig, ontsmet. 
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III) Voorschriften voor mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten (bv. tenten, marktkramen, 

winkelwagens), ruimten die voornamelijk als particuliere woning worden gebruikt maar waar 

regelmatig levensmiddelen worden bereid voor het in de handel brengen, en automaten 

 

1. Bedrijfsruimten en automaten moeten voorzover dit redelijkerwijs haalbaar is, zo zijn gelegen, 

ontworpen en geconstrueerd en zo worden schoongehouden en onderhouden dat de risico's in verband 

met verontreiniging van levensmiddelen door dieren en schadelijke organismen zoveel mogelijk worden 

voorkomen. 

 

Op de verdeelautomaat moeten op een goed zichtbare plaats de naam of bedrijfsnaam, het adres in 

België en, desgevallend, het telefoonnummer van de persoon of het bedrijf die verantwoordelijk zijn 

voor de goede werking en het onderhoud van het toestel vermeld zijn. 

 

2. Meer in het bijzonder moet, indien nodig, aan de onderstaande voorschriften worden voldaan: 

a) er moeten passende voorzieningen aanwezig zijn voor een voldoende persoonlijke hygiëne 

(waaronder voorzieningen voor het hygiënisch wassen en drogen van de handen, hygiënische 

sanitaire voorzieningen en kleedruimtes); 

b) oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen, moeten goed worden onderhouden 

en moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat 

glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt, tenzij de 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven ten genoegen van de bevoegde autoriteit kunnen 

aantonen dat andere gebruikte materialen voldoen; 

c) indien nodig moeten passende voorzieningen voor het schoonmaken en ontsmetten van 

gereedschap en apparatuur voorhanden zijn; 

d) wanneer het schoonmaken van levensmiddelen tot de normale activiteiten van een 

levensmiddelenbedrijf behoort, moeten passende voorzieningen aanwezig zijn om dat hygiënisch te 

laten verlopen; 

e) er moet voldoende warm en/of koud drinkbaar water beschikbaar zijn; 

f) er moeten adequate regelingen zijn getroffen en/of voorzieningen aanwezig zijn voor de 

hygiënische opslag en verwijdering van gevaarlijke en/of oneetbare stoffen en afval (zowel vast als 

vloeibaar); 

g) er moeten adequate regelingen zijn getroffen en/of voorzieningen aanwezig zijn voor het 

handhaven en bewaken van passende voedseltemperaturen; 

 

Wanneer de temperatuur waarbij de levensmiddelen moeten worden bewaard niet meer in acht 

wordt genomen, moet de verkoop van de levensmiddelen worden belet door het automatisch 

blokkeren van het toestel of door een door het Agentschap aanvaarde gelijkwaardige methode. Het 

toestel mag pas opnieuw worden gebruikt wanneer alle levensmiddelen die het bevatte eruit 

werden verwijderd en aan het gebruik voor menselijke consumptie werden onttrokken. 

 

h) de levensmiddelen moeten zo geplaatst zijn dat de risico's in verband met verontreiniging zoveel 

mogelijk worden voorkomen. 

 

IV) Transport 

 

1. Vervoermiddelen en/of recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen, moeten 

schoon zijn en goed worden onderhouden om de levensmiddelen tegen verontreiniging te beschermen 
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en moeten, indien nodig, zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij goed kunnen worden 

schoongemaakt en/of ontsmet. 

2. Ruimten in voertuigen en/of containers mogen niet voor het vervoer van andere goederen dan 

levensmiddelen worden gebruikt indien zulks tot verontreiniging kan leiden. 

3. In vervoermiddelen en/of recipiënten die terzelfder tijd worden gebruikt voor het vervoer van andere 

producten dan levensmiddelen of voor het vervoer van verschillende levensmiddelen tegelijk, moeten 

de producten, indien nodig, afdoende van elkaar gescheiden zijn. 

4. Levensmiddelen in bulk in vloeibare, gegranuleerde of poedervormige staat moeten worden vervoerd 

in ruimten en/of containers/tanks die uitsluitend voor het vervoer van levensmiddelen worden gebruikt. 

Op de containers moet een duidelijk leesbare, onuitwisbare vermelding worden aangebracht in een of 

meer talen van de Gemeenschap, waaruit blijkt dat zij voor het vervoer van levensmiddelen worden 

gebruikt, of zij moeten de vermelding „uitsluitend voor levensmiddelen” dragen. 

5. Vervoermiddelen en/of recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van andere producten dan 

levensmiddelen of voor het vervoer van verschillende levensmiddelen, moeten tussen de verschillende 

vrachten afdoende worden schoongemaakt om verontreiniging te vermijden. 

6. Levensmiddelen in vervoermiddelen en/of recipiënten moeten zo worden geplaatst en beschermd dat 

het risico van verontreiniging tot een minimum wordt beperkt. 

7. Indien nodig moeten vervoermiddelen en/of recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van 

levensmiddelen, die levensmiddelen op de vereiste temperatuur kunnen houden en de mogelijkheid 

bieden om die temperatuur te bewaken. 

 

De gebouwen moeten minstens voorzien zijn van: 

a) mogelijkheden voor een hygiënisch intern transport, 

b) mogelijkheden om niet geconditioneerde of niet verpakte grondstoffen en afgewerkte producten te 

beschermen gedurende laden en lossen, 

c) erosiebestendig materiaal en uitrusting die toelaat om op een hygiënische wijze: 

      - levensmiddelen intern te vervoeren 

      - verpakkingen op te slaan zonder dat noch de verpakking noch de inhoud direct in aanraking komt 

met de vloer of de muren. 

 

Plaatsen waar melk wordt opgehaald moeten uitgerust zijn met voorzieningen die de vrachtwagens en 

de melk beschermen tegen zonlicht, regen, stof, wind, warmte en condensatie. 

 

V) Voorschriften inzake de uitrusting 

 

1. Alle artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking komen moeten: 

a) afdoende worden schoongemaakt en zo nodig ontsmet. Het schoonmaken en ontsmetten 

moeten zo frequent plaatsvinden dat elk gevaar van verontreiniging wordt vermeden; 

b) zodanig zijn geconstrueerd, van zodanige materialen zijn vervaardigd en zodanig worden 

onderhouden en gerepareerd dat het risico van verontreiniging tot een minimum wordt beperkt; 

c) met uitzondering van wegwerprecipiënten en -verpakkingen, zodanig zijn geconstrueerd, van 

zodanige materialen zijn vervaardigd en zodanig worden onderhouden en gerepareerd dat zij 

schoon gehouden kunnen worden en indien nodig kunnen worden ontsmet, en 

d) op een zodanige wijze worden geïnstalleerd dat de apparatuur en de omringende ruimte goed 

kunnen worden schoongemaakt. 

2. De apparatuur moet indien nodig voorzien zijn van passende controlemiddelen om ervoor te zorgen 

dat de doelstellingen van deze verordening bereikt worden. 
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3. Indien chemische toevoegingmiddelen moeten worden gebruikt ter bestrijding van corrosie van de 

uitrusting en de recipiënten, moeten deze toevoegingmiddelen in overeenstemming met de goede 

praktijken worden gebruikt. 

 

VI) Levensmiddelenafval 

 

1. Levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen moeten zo snel mogelijk uit 

ruimten met levensmiddelen worden verwijderd om een ophoping ervan te vermijden. 

2. Levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen moeten worden gedeponeerd in 

afsluitbare containers, tenzij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de 

bevoegde autoriteit kan aantonen dat andere soorten containers of andere afvoersystemen voldoen. De 

containers moeten van een adequate constructie zijn, moeten goed worden onderhouden en moeten 

gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te ontsmetten zijn. 

3. De nodige voorzieningen moeten worden getroffen voor de opslag en verwijdering van 

levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen. Afvalopslagplaatsen moeten zo 

worden ontworpen en beheerd dat zij schoon en indien nodig vrij van dieren en schadelijke organismen 

kunnen worden gehouden. 

4. Al het afval moet hygiënisch en op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd overeenkomstig de 

communautaire regelgeving terzake en mag, rechtstreeks noch onrechtstreeks, een bron zijn van 

verontreiniging. 

 

VII) Watervoorziening 

 

1. Drinkwater moet in voldoende hoeveelheden voor handen zijn en worden gebruikt wanneer moet 

worden gewaarborgd dat de levensmiddelen niet worden verontreinigd. 

2. Gerecycleerd water dat wordt gebruikt bij de verwerking of als ingrediënt, mag geen enkel risico van 

verontreiniging inhouden. Het moet voldoen aan dezelfde normen als drinkwater, tenzij de bevoegde 

autoriteiten hebben geconstateerd dat de kwaliteit van het water geen nadelige gevolgen kan hebben 

voor de deugdelijkheid van het levensmiddel als eindproduct. 

3. 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. 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. 

 

VIII) Persoonlijke hygiëne 

 

1. Eenieder die werkzaam is in een ruimte waar producten worden gehanteerd, dient een zeer goede 

persoonlijke hygiëne in acht te nemen en dient passende, schone en, voorzover dat nodig is, 

beschermende kleding te dragen. 

2. Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of 

die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, mogen 

geen levensmiddelen hanteren of, in welke hoedanigheid ook, ruimten betreden waar levensmiddelen 

worden gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse 

of onrechtstreekse verontreiniging. Wanneer dergelijke personen in een levensmiddelenbedrijf werken, 

dienen zij hun ziekte of de symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan onmiddellijk kenbaar te 

maken aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf. 
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De personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van 

levensmiddelen, dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat niets hun tewerkstelling in 

deze sector in de weg staat. 

 

Het is verboden te roken, eten of drinken in werkruimtes, opslagruimtes en zones waar levensmiddelen 

worden verhandeld en gesorteerd, evenals in ruimtes en gangen waar levensmiddelen worden 

vervoerd. 

 

IX) Bepalingen van toepassing op levensmiddelen 

 

1. Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf mag geen grondstoffen of ingrediënten andere dan 

levende dieren, of andere voor verwerking van producten aangewende materialen accepteren waarvan 

bekend is of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zodanig verontreinigd zijn met 

parasieten, pathogene micro-organismen of toxische, 

in ontbinding verkerende of vreemde substanties dat zij, na het normale sorteer- en/of voorbereidings- 

of verwerkingsproces dat door de exploitant van het levensmiddelenbedrijf hygiënisch wordt toegepast, 

nog steeds ongeschikt zouden zijn voor menselijke consumptie. 

2. Grondstoffen en alle ingrediënten die in het bedrijf zijn opgeslagen, moeten worden bewaard in 

adequate omstandigheden die erop gericht zijn bederf te voorkomen en verontreiniging tegen te gaan. 

3. In alle stadia van de productie, verwerking en distributie moeten levensmiddelen worden beschermd 

tegen elke vorm van verontreiniging waardoor de levensmiddelen ongeschikt kunnen worden voor 

menselijke consumptie, schadelijk worden voor de gezondheid, dan wel op een zodanige wijze kunnen 

worden verontreinigd dat zij redelijkerwijze niet meer in die staat kunnen worden geconsumeerd. 

4. Adequate maatregelen moeten worden getroffen om schadelijke organismen te bestrijden. Er moeten 

ook adequate maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat huisdieren op plaatsen kunnen 

komen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen (of, indien de bevoegde 

autoriteiten zulks in speciale gevallen toestaan, om te voorkomen dat huisdieren die daar wel komen 

verontreiniging van de levensmiddelen veroorzaken). 

 

Huisdieren mogen niet op plaatsen komen 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 afgerichte of af te richten honden die visueel en anders motorisch gehandicapte personen in 

hun beweging verplaatsing begeleiden, alleen in ruimten waar levensmiddelen in de handel worden 

gebracht. De africhter moet een desbetreffend attest kunnen voorleggen. 

 

5. Grondstoffen, ingrediënten, halffabrikaten en eindproducten die een voedingsbodem kunnen vormen 

voor pathogene micro-organismen of voor toxines, mogen niet worden bewaard bij temperaturen die 

risico’s inhouden voor de gezondheid. De koudeketen mag niet worden verbroken. Gedurende korte tijd 

mag evenwel van temperatuurbeheersing worden afgezien wanneer dit nodig is in verband met de 

hantering bij de bereiding, het vervoer, de opslag, de uitstalling en de levering van levensmiddelen, 

voorzover dat geen risico’s inhoudt voor de gezondheid. In levensmiddelenbedrijven waar verwerkte 

levensmiddelen worden vervaardigd, gehanteerd en verpakt, dienen adequate ruimten aanwezig te zijn 

die groot genoeg zijn voor de aparte opslag van grondstoffen en verwerkt materiaal, met voldoende 

aparte gekoelde opslagruimten. 
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Wanneer levensmiddelen opgewarmd, warm bewaard of warm opgediend moeten worden, moeten zij 

zo vlug mogelijk worden opgewarmd en moeten zij voortdurend op een temperatuur van ten minste 60 

°C worden bewaard. 

 

6. Wanneer levensmiddelen koel moeten worden bewaard of opgediend, moeten zij zo snel mogelijk na 

de warmtebehandeling, dan wel na de laatste fase van de bereiding wanneer geen warmtebehandeling 

wordt toegepast, worden gekoeld tot een temperatuur die geen risico’s voor de gezondheid oplevert. 

7. Levensmiddelen moeten zo worden ontdooid dat het gevaar voor de groei van pathogene micro-

organismen of de vorming van toxines in de levensmiddelen zo gering mogelijk is. Het ontdooien van 

de levensmiddelen dient plaats te vinden bij een temperatuur die geen risico’s inhoudt voor de 

gezondheid. Indien de tijdens het ontdooien uitlekkende vloeistoffen een gezondheidsrisico kunnen 

inhouden, moeten zij op een adequate wijze worden afgevoerd. Na het ontdooien moeten de 

levensmiddelen zo worden behandeld dat het gevaar voor de groei van pathogene micro-organismen 

en de vorming van toxines zoveel mogelijk worden uitgesloten. 

8. Gevaarlijke en/of oneetbare substanties, met inbegrip van diervoeders, moeten op een adequate 

wijze worden geëtiketteerd en opgeslagen in aparte en veilige containers. 

 

X) Voorschriften inzake onmiddellijke verpakking en verpakking van levensmiddelen 

 

1. Het materiaal waaruit de onmiddellijke verpakking en de verpakking bestaan, mag geen bron van 

verontreiniging zijn. 

2. De onmiddellijke verpakkingen moeten op een zodanige wijze worden opgeslagen dat zij niet kunnen 

worden verontreinigd. 

3. De verrichtingen van onmiddellijke verpakking en verpakking moeten zo geschieden dat 

verontreiniging van producten wordt voorkomen. Indien nodig, en vooral wanneer het gaat om blikken 

en glazen recipiënten, moet ervoor worden gezorgd dat het recipiënt intact en schoon is. 

4. Onmiddellijke verpakkingen en verpakkingen die opnieuw worden gebruikt voor levensmiddelen, 

moeten makkelijk kunnen worden gereinigd en indien nodig makkelijk kunnen worden ontsmet. 

 

XI) Warmtebehandeling 

 

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, ook door middel van automatische apparatuur. 

3. Het toegepaste proces moet voldoen aan een internationaal erkende norm (bv. pasteurisatie, 

ultrahoge temperatuur of sterilisatie). 
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XII) Opleiding 

 

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten erop toezien: 

1. dat al wie met levensmiddelen omgaat, wordt gecontroleerd en opgeleid en/of gevormd op het 

gebied van de hygiëne, naar gelang van hun beroepsactiviteit; 

2. dat al wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de in artikel 5, lid 1, 

bedoelde procedure of voor de toepassing van de desbetreffende gidsen, de nodige opleiding inzake 

de beginselen van HACCP heeft gekregen; 

3. dat wordt voldaan aan de nationale voorschriften inzake de opleidingseisen voor personen die 

werkzaam zijn in bepaalde levensmiddelensectoren. 
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Verordening 2073/2005  

Hoofdstuk 1. Voedselveiligheidcriteria 

n = aantal deelmonsters waaruit het monster bestaat; c = aantal deelmonsters met waarden groter dan m (minimum) of tussen m en M (Maximum). 
Levensmiddelencategorie Micro-

organismen/toxinen 
en metabolieten 

Bemonsteringsschema Grenswaarden Stadium waarvoor het 
criteria geldt n c m M 

1.2Kant-en-klare levensmiddelen die als 
voedingsbodem voor L. monocytogenes 
kunnen dienen, met uitzondering van 
zuigelingenvoeding en voeding voor 
medisch gebruik  

Listeria monocytogenes 5 0  100 kve/g [1] Producten die in de 
handel zijn gebracht voor de 
duur van de 
houdbaarheidstermijn 

 5 0 Afwezig in 25 g [2]  Voordat het levensmiddel de 
directe controle van de 
exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die het 
geproduceerd heeft, heeft 
verlaten 

1.3Kant-en-klare levensmiddelen die niet 
als voedingsbodem voor L. 
monocytogenes kunnen dienen, met 
uitzondering van zuigelingenvoeding en 
voeding voor medisch gebruik [3]  

 5 0 100 kve/g Producten die in de handel 
zijn gebracht voor de duur 
van de houdbaarheidstermijn 

1.11Kaas, boter en room op basis van 
rauwe melk die een minder sterke 
warmtebehandeling dan pasteurisatie heeft 
ondergaan [4]   

Salmonella  5 0 Afwezig in 25 g  Producten die in de handel 
zijn gebracht voor de duur 
van de houdbaarheidstermijn 

1.13Consumptie-ijs [5], met uitzondering 
van producten waarbij het salmonellarisico 
door het productieproces of de 
samenstelling van het product wordt 
geëlimineerd 

Salmonella 5 0 Afwezig in 25 g Producten die in de handel 
zijn gebracht voor de duur 
van de houdbaarheidstermijn 

1.21Kaas, melkpoeder en weipoeder, zoals 
bedoeld bij de onder 2.2 aangegeven 

Staphylococcus- 
enterotoxinen 

5 0 Niet aangetoond in 25 g Producten die in de handel 
zijn gebracht voor de duur 
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criteria voor coagulase-positieve 
stafylokokken 

van de houdbaarheidstermijn 

[1] Dit criterium is van toepassing als de producent tot tevredenheid van het FAVV (dossier in te dienen!) kan aantonen dat het product gedurende de hele 
houdbaarheidstermijn aan de grenswaarde van 100 kve/g zal voldoen. De exploitant kan tolerantiewaarden op het einde van de productie instellen, die zo 
laag moeten zijn dat de grenswaarde van 100 kve/g gedurende de ganse houdbaarheidstermijn niet wordt overschreden. Voorbeelden van deze 
tolerantiewaarden zijn: afwezigheid in 10 g, 1 g, 0,1 g of 0,01 g. Het dossier dat u hiertoe dient in te dienen, laat u opmaken door een 
gekwalificeerd labo. In sommige gevallen zullen hiervoor extra analyses nodig zijn (bvb. groeitesten). 
[2] Dit criterium geldt voor producten voordat zij de directe controle van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die ze geproduceerd heeft, 
hebben verlaten, indien de exploitant niet tot tevredenheid van de bevoegde autoriteiten kan aantonen dat het product gedurende de hele 
houdbaarheidstermijn aan de grenswaarde van 100 kve/g zal voldoen.  
 [3] Producten met pH < 4,4 of aw < 0,92, producten met pH < 5,0 en aw < 0,94 en producten met een houdbaarheidstermijn korter dan vijf dagen worden 
zonder meer in deze categorie ingedeeld. Andere categorieën producten kunnen ook in deze categorie worden ingedeeld indien daar wetenschappelijke 
redenen voor zijn. 
[4] Met uitzondering van producten waarvan de producent tot tevredenheid van de bevoegde autoriteiten kan aantonen dat er, als gevolg van de rijpingsduur 
en aw van de producten voor zover van toepassing, geen salmonellarisico is. 
[5] Alleen consumptie-ijs met melkingrediënten. 

Hoofdstuk 2. Proceshygiënecriteria 

Levensmiddelencategorie Micro-organismen Bemonstering
sschema 

Grenswaarden Stadium waarvoor het 
criterium geldt 

Maatregelen bij 
ontoereikende resultaten 

N c m M 
2.2.1Gepasteuriseerde melk 
en andere gepasteuriseerde 
vloeibare zuivelproducten  

Enterobacteriaceae   5 0 10 kve/ml Einde van het 
productieproces  

Controle van de 
doeltreffendheid van de 
warmtebehandeling, preventie 
van herbesmetting en kwaliteit 
van de grondstoffen 
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2.2.2Kaas op basis van melk 
of wie die een 
warmtebehandeling heeft 
ondergaan 

 

E. coli [6]  5 2 100 kve/g  1000 
kve/g 

Op het tijdstip in het 
productieproces 
waarop het aantal E. 
coli naar verwachting 
het hoogst is [7]  

Verbeteringen in de 
productiehygiëne en de 
selectie van de grondstoffen 

2.2.3Kaas op basis van 
rauwe melk 

 

Coagulase-positieve 
stafylokokken 

5 2 10000
kve/g   

100000 
kve/g   

Op het tijdstip in het 
productieproces 
waarop het aantal 
stafylokokken naar 
verwachting het hoogst 
is  

Verbeteringen in de 
productiehygiëne en de 
selectie van de grondstoffen. 
Als waarden > 100000 kve/g 
worden aangetroffen, moet de 
partij kaas op Staphylococcus-
enterotoxinen worden getest 

2.2.4Kaas op basis van melk 
die een minder sterke 
warmtebehandeling dan 
pasteurisatie heeft 
ondergaan [8] en gerijpte 
kaas op basis van melk of 
wei die pasteurisatie of een 
sterkere warmtebehandeling 
heeft ondergaan [8] |  

Coagulase-positieve 
stafylokokken 

5 2 100 kve/g  1000 
kve/g 

2.2.5Zachte ongerijpte kaas  
(verse kaas) op basis van 
melk of wei die pasteurisatie 
of een sterkere 
warmtebehandeling heeft 
ondergaan [8]   

Coagulase-positieve 
stafylokokken 

5 2 10 kve/g  100 
kve/g  

Einde van het 
productieproces 

Verbeteringen in de 
productiehygiëne. Als waarden 
> 100000 kve/g worden 
aangetroffen, moet de partij 
kaas op Staphylococcus-
enterotoxinen worden getest 

2.2.6Boter en room op basis 
van rauwe melk die een 
minder sterke 
warmtebehandeling dan 
pasteurisatie heeft 
ondergaan   

E. coli [6]  5 2 10 kve/g  100 
kve/g  

Einde van het 
productieproces 

Verbeteringen in de 
productiehygiëne en de 
selectie van de grondstoffen 
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2.2.8Consumptie-ijs [5] en 
bevroren zuiveldesserts  

Enterobacteriaceae   5 2 10 kve/g  10 kve/g Einde van het 
productieproces 

Verbeteringen in de 
productiehygiëne 

[5] Alleen consumptie-ijs met melkingrediënten 
[6] E.coli wordt hier als indicator voor het hygiëneniveau gebruikt 
[7] Voor kaas die niet als voedingsbodem voor E.coli kan dienen is het aantal E.coli doorgaans het hoogst aan het begin van de rijpingsperiode, voor kaas die 
wel als voedingsbodem voor E.coli kan dienen normaliter aan het eind van de rijpingsperiode 
[8] Met uitzondering van harde kazen wanneer de producent tot tevredenheid van de bevoegde autoriteiten kan aantonen dat het product geen risico op 
Staphylococcus-enterotoxinen inhoudt.  
 

26 april 2009 Koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen 
 
Proceshygiënecriteria 
 
Levensmiddelencategorie Micro-

organisme/Metaboli
et 

Grenswaarden 
(1) 

Bemonsteringsschem
a (2) 

Stadium waarvoor het 
criterium geldt 

Corrigerende 
maatregelen 

m M n c 
2. Rauwe koemelk voor 
directe verkoop aan de 
consument door de 
producent en rauwe koemelk 
voor de bereiding van rauwe 
zuivelproducten zonder 
thermische behandeling voor 
directe verkoop door de 
producent aan de consument 

E. coli 100 kve/g 5 0 Einde van de productie Verbetering van de 
hygiëne tijdens de 
productie   

3. Yoghurt en 
gefermenteerde melk (3) 

Enterobacteriaceae 10 kve/g 5 0 Einde van de productie Verbetering van de 
hygiëne tijdens de 
productie   
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4. Consumptie-ijs Coagulase positieve 
staphylococcen 

10 
kve/g 
of ml 

100 
kve/g 
of ml 

5 2 Tijdens het fabricageproces 
op de boerderij of in de 
detailhandel, op het moment 
dat men voorziet dat, het 
aantal coagulase-positieve 
Staphylococcen, het hoogst 
is. Tijdens het uitscheppen in 
de detailhandel, namelijk 
tijdens de verdeling of de 
handeling met het oog op de 
directe verkoop aan de 
eindverbruiker. 

Verbetering van de 
hygiëne tijdens de 
productie en het 
uitscheppen  

Enterobacteriaceae 
(4) 

10 
kve/g 
of ml 

100 
kve/g 
of ml 

5 2 Einde van de productie Verbetering van 
de hygiëne 
tijdens de productie 

Enterobacteriaceae 50 
kve/g 
of ml 

500 
kve/g 
of ml 

5 2 Tijdens het uitscheppen in 
de detailhandel, namelijk 
tijdens de verdeling of de 
hantering met het oog op de 
rechtstreekse verkoop aan 
de eindverbruiker. 

Verbetering van 
de hygiëne bij het 
uitscheppen 
 

 
(1) m = de drempelwaarde voor het aantal bacteriën onder dewelke alle resultaten als toereikend worden beschouwd; M = de grenswaarde voor het aantal 
bacteriën boven dewelke de resultaten als ontoereikend worden beschouwd; kve: kolonievormende eenheden; voor punten 2 en 3, m = M. 
(2) n = aantal deelmonsters waaruit het monster bestaat; c = aantal deelmonsters met waarden tussen m en M 
(3) Dit criterium is niet van toepassing wanneer de exploitant aantoont dat het risico van contaminatie te verwaarlozen is. 
(4) Dit criterium is van toepassing op consumptie-ijs dat geen melkingrediënten bevat, behalve indien de exploitant aantoont dat de aanwezigheid van 
Enterobacteriaceae niet wijst op fecale contaminatie of gebrek aan hygiëne of potentiële aanwezigheid van microbiële pathogenen. 
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Overzicht productfamilies 
 
 

productfamilie 1:  

rauwe melk voor rechtstreekse consumptie 

gepasteuriseerde consumptiemelk 

 

productfamilie 2:  

gepasteuriseerde melkdranken 

 

productfamilie 3:  

room 

boter 

andere boterproducten 

 

productfamilie 4:  

verse kaas  

zachte kaas  

halfharde kaas en harde kaas 

andere kazen 

 

productfamilie 5:  

gefermenteerde melk 

 

productfamilie 6:  

ijsproducten op basis van melk 

 

productfamilie 7:  

dessert op basis van melk 

 

productfamilie 8:  

andere 
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Volle rauwe melk 

 

Hoeveelheid: 1l 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking                 (1)                                        

 

«aan de kook brengen voor gebruik» 

Te bewaren tot maximum 6°C 

 

Naam en adres van de producent (*) 

Slagroom 

 

Hoeveelheid: 20 ml 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Te bewaren tot maximum 7°C 

 

Naam en adres van de producent (*) 

Boter van rauwe melk 

 

GEZOUTEN 

 

Hoeveelheid: 500g 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Te bewaren tot maximum 7°C 

Ingrediënten: boter van rauwe melk, zout 

 

Naam en adres van de producent (*) 

 

magere roomkaas gemaakt van rauwe melk (2) 

 

Hoeveelheid: 250g 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Bereid met rauwe melk 

Te bewaren tot maximum 7°C 

 

Naam en adres van de producent (*) 

 

BE 
HP    …… 

EG 

BE 
HP    …… 

EG 

BE 
HP    …… 

EG 

BE 
HP    …… 

EG 
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Roomkaas met kruiden gemaakt van rauwe melk 

 

Hoeveelheid: 200g 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking(**) 

 

Bereid met rauwe melk 

Te bewaren tot maximum 7°C 

Ingrediënten: roomkaas, 2% kruiden 

 

Naam en adres van de producent(*) 

 

Kaas type saint paulin gemaakt met rauwe melk                             45+% vetgehalte (3) 

 

Hoeveelheid: +/- 200g 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking (**) 

 

Bereid met rauwe melk 

Te bewaren tot maximum 7°C 

 

Naam en adres van de producent (*) 

 

Yoghurt met aardbeien                                                … % VG 

 

Hoeveelheid: 100 ml (of en g) 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Te conserveren tot maximum 7°C 

 

Ingrediënten: Halfvolle melk, gist, fruit preparaat 12% (suiker, aardbeien, bindmiddel: gemodificeerd 

maïszetmeel, pectine, aroma, zuurteregelaar: citroenzuur, conserveermiddel: E202, kleur: rood 

Carmine) 

 

Naam en adres van de producent (*) 

Yoghurt met geitenmelk                                           … % VG 

 

Hoeveelheid: 100 ml (of en g) 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Te conserveren tot maximum 7°C 

 

Naam en adres van de producent (*) 

Vanilleijs (4) 

 

Hoeveelheid: 1l 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking (**) 

 

BE 
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EG 

BE 
HP    …… 
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Bewaren bij -18°C 

 

Ingrediënten: volle melk, room, suiker, eigeel, suiker siroop, vanille-extract, vanille zaden% 

 

Naam en adres van de producent(*) 

Chocolade mousse 

 

Hoeveelheid: +/- 200g 

Ten minste houdbaar tot: kijk naar de datum op de verpakking 

 

Te conserveren tot maximum 7°C 

Ingrediënten: eieren, …% chocolade, suiker 

 

Naam en adres van de producent(*) 

 

 

 

(1) Het identificatiemerk is slechts van toepassing op de erkende bedrijven. De bedrijven die over een 

toelating beschikken, moeten het toelatingsnummer op het etiket niet toevoegen.  

 

(2) Het KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van de voorverpakte voedingsmiddelen  

 

§ 6. In derogatie van artikel 2, 1ste§, 2°, de lijst van de bestanddelen worden niet vereist voor 

de volgende voedingsmiddelen: 

  … 

  d) de kazen, de boter en de melk en de gefermenteerde room voor zover aan deze waren 

geen toevoegsels van andere bestanddelen slechts de melkproducten zijn geweest, van de 

enzymen en de culturen van micro-organismen, noodzakelijk voor de vervaardiging en voor de 

verse of gesmolten andere kazen dan het zout noodzakelijk voor de vervaardiging, 

 

  e) levensmiddelen die bestaan uit een ingrediënt, op voorwaarde dat de verkoopbenaming: 

  - Is identiek aan de naam van het ingrediënt of 

  - Inventarisatie van de aard van het ingrediënt zonder verwarring, 

 

(3) Voor harde kazen en half-hard: 

1. De kazen met 20% en minder vet in de droge stof zullen “mager” geëtiketteerd worden. 

2. De kazen met meer dan 20% en minder dan 30% met de vermelding “20 + “; 

3. De kazen van 30% tot minder dan 40% met de vermelding "30 +"; 

4. De kazen van 40% tot minder dan 45% met de vermelding "40 +"; 

5. De kazen van 45% tot minder dan 48% met de vermelding "45 +"; 

5bis.de kazen van 48% tot minder dan 50% met de vermelding "48 +"; 

6. De kazen van  50% tot minder dan 60% "50 +"; 

7. De kazen van een 60% of meer, worden de woorden "60 +". 

 

(4)  26 april 2009. – Koninklijk Besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen 

 

 

BE 
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A. Bijzondere samenstellingeisen voor consumptie-ijs 
 

 
 
(*)  Naam en adres van de producent worden niet vereist indien de producten B2C verkocht worden. 

 

(**)De datum van minimale houdbaarheid wordt uitgedrukt als:  

- "Ten minste houdbaar tot ......" wanneer de datum een indicatie van de dag bevat,  

- "Ten minste houdbaar tot einde ......" in andere gevallen.  
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Bijlage I 

van het Ministerieel besluit van 22 januari 2004  betreffende de modaliteiten voor de 

meldingsplicht in de voedselketen 

 

FORMULIER VOOR VERPLICHTE MELDING 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

01 *: BEDRIJF DAT DE MELDING DOET: 

 

ERKENNING N° 

 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON (TEL., 

FAX, E-MAIL, GSM) 

 

IDEM BUITEN KANTOORTIJD 

 

 

02 *: BEDRIJF PRODUCTVERANTWOORDELIJKE: 

ERKENNING N° 

 

03: GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON (TEL., 

FAX, E-MAIL, GSM) 

IDEM BUITEN KANTOORTIJD 

 

 

04 *: DATUM EN UUR VAN DE INITIELE MELDING: 

 

 

 

PRODUCT 

 

05: PRODUCTCATEGORIE: 

 

 

06 *: PRODUCTNAAM/  

HANDELSBENAMING: 

MERK 

 

07*: IDENTIFICATIE VAN DE BETREFFENDE 

PARTIJEN: 

 

 

08 *: DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID OF 

UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

EN/OF FABRICAGEDATUM: 

 

 

09: VERKOOPPERIODE  

10: BETROKKEN HOEVEELHEID OF VOLUME  

11: UIT DE MARKT TE NEMEN OF TERUG TE 

ROEPEN HOEVEELHEID OF VOLUME 
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12*: PRODUCTBESCHRIJVING ((directe) verpakking, 

staat, foto of afbeelding…): 

 

 

13 WAAR BEVINDT ZICH HET PRODUCT  

14: IDENTIFICATIE EN HOEVEELHEID OF VOLUME 

VAN IN VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN 

VERKREGEN PRODUCTPARTIJEN WAARBIJ 

HET PROBLEEM ZICH EVENTUEEL KAN 

VOORDOEN 

 

 

HERKOMST VAN HET PRODUCT 

 

15* 

 

Indien andere dan de productverantwoordelijke: 

NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT/OF 

PRODUCENT/OF VERPAKKER/OF BEZITTER 

VAN DE ERKENNING: 

 

ERKENNINGSNUMMER: 

 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON (TEL., 

FAX, E-MAIL, GSM) 

 

 

16: NAAM EN ADRES VAN DE TRANSPORTEUR: 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON (TEL., 

FAX, E-MAIL, GSM) 

 

 

17*: 

 

NAAM EN ADRES VAN DE IMPORTEUR OF 

DISTRIBUTEUR OF BEZITTER VAN DE 

ERKENNING: 

 

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON  (TEL., 

FAX, E-MAIL, GSM) 

 

18: LAND VAN HERKOMST VAN HET PRODUCT 

 

 

19: REFERENTIE VAN HET 

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT BIJ DE INVOER 

 

 

DISTRIBUTIE (OF LOKALISATIE) VAN HET PRODUCT 

 

20: DISTRIBUTIE IN BELGIË 

INDIEN JA: LIJST BESTEMMINGEN (naam en 

adres) EN KWANTITEIT 

JA-NEEN 

21: BIJ DE GEBRUIKER OF CONSUMENT 

INDIEN JA: KWANTITEIT 

JA-NEEN 
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22: DISTRIBUTIE IN DE ANDERE LIDSTATEN 

INDIEN JA: LIJST (landen en naam en adres 

geadresseerden) EN KWANTITEIT 

 

JA-NEEN 

23: UITVOER NAAR DERDE LANDEN 

INDIEN JA: LIJST (landen en naam en adres 

geadresseerden) EN KWANTITEIT EN 

BIJHORENDE GEZONDHEIDSCERTIFICATEN 

 

JA-NEEN 

 

AARD VAN HET PROBLEEM 

 

24*: AARD VAN HET GEVAAR: 

 

 

25: AANLEIDING TOT HET INCIDENT  

26*: RESULTATEN VAN DE ANALYSES: 

 

 

27*: DATUM BEMONSTERING: 

 

 

28: GEGEVENS VAN HET LABORATORIUM DAT DE 

ANALYSES UITVOERDE: 

 

 

29: GEBRUIKTE ANALYSEMETHODE: 

 

 

30: AARD VAN HET RISICO (uitwerking op de 

gezondheid van mens, dier of plant) 

 

 

31: AANTAL PATIENTEN (leeftijd, 

gezondheidstoestand, enz.) 

OF OMVANG VAN DE SCHADE 

(DIEREN – PLANTEN …….) 

 

 

GETROFFEN MAATREGELEN: 

 

32*:  

VOORZIENE MAATREGELEN: 

 

33* REEDS  ONDERNOMEN MAATREGELEN:  

 

ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF GEBRUIKERS 

 

34: WAT DOEN MET HET PRODUCT: 

 

 

35: ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF 

GEBRUIKERS 
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36: PLAATS VAN TERUGNAME VAN HET PRODUCT 

EN GEGEVENS 

 

37: VOORWAARDEN INZAKE TERUGNAME VAN 

HET PRODUCT 

 

38: TEL.NR. VAN HET BEDRIJF DAT 

VERANTWOORDELIJK IS VOOR PRAKTISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

 

 

ANDERE INFORMATIE 

 

39*: BIJ FAVV GECONTACTEERD PERSOON:  

40*: ANDERE INFORMATIE  

41: DATUM VAN DE AFSLUITING VAN DE MELDING   
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Hieronder vindt u een opsomming van de voornaamste goede hygiënepraktijken, de basis van uw autocontrolesysteem. 

 

1. Toelating/registratie Voor de verkoop van rauwe melk via een automaat, moet u: 

- indien de automaat zichtbaar vanaf het productiebedrijf opgesteld staat, de activiteit “directe verkoop aan de consument in 

het melkproductiebedrijf” laten registreren bij uw PCE (Provinciale Controle-eenheid bevoegd voor de plaats waar de 

automaat zich bevindt).  

Indien u transport van melk uitvoert (van het melkproductiebedrijf naar de automaat als die niet in het zicht van het 

productiebedrijf opgesteld staat) moet u ook de activiteit “vervoer van melk” laten registreren bij uw PCE. 

- indien u een automaat plaatst langs de weg, op een parking, aan de ingang van een supermarkt, …, een toelating 

aanvragen bij uw PCE (Provinciale Controle-eenheid bevoegd voor de plaats waar de automaat zich bevindt). (zowel 

producenten als andere bedrijven die een automaat plaatsen en melk aankopen bij een producent). 

Koopt u rauwe melk aan bij een producent, dan dient u ook een toelating te bezitten als koper van melk.  

Indien u zelf het transport uitvoert, moet u de activiteit “vervoer van melk” laten registreren bij het FAVV. 

2. Oorsprong van de rauwe 

melk 

De melkautomaat moet bevoorraad worden met rauwe melk die reeds gekoeld werd tot beneden 6°C in de melkkoeltank op de 

boerderij. Meng nooit melk afkomstig van verschillende productiebedrijven.  

3. Transport van de rauwe 

melk 

 

 

Gebruik propere en gesloten recipiënten die geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen (vb. kruiken met deksel) voor 

het transport van de rauwe melk van de melkkoeltank naar de melkautomaat. Zo voorkomt u contaminatie van de rauwe melk.  

Indien de automaat niet op een melkproductiebedrijf staat, zorg ervoor dat de transportduur zo kort mogelijk gehouden wordt. Indien er 

risico bestaat voor opwarming van de melk door een te lange transportduur, moet u maatregelen nemen zodat de koudeketen 

gehandhaafd blijft (vb. gebruik maken van een vervoermiddel met koeling). 

Gebruik voor het transport zelf een schoon en goed onderhouden voertuig. 

4. Vullen/ledigen van de 

automaat 

Vul het voorraadvat van de automaat zodanig dat er geen contaminatie van de rauwe melk gebeurt.  

Hervul de automaat regelmatig, bij voorkeur dagelijks. Verwijder eerst de nog aanwezige melk. Breng deze melk niet meer in de 

voedselketen voor humane consumptie (voeg ze dus zeker niet bij de melk in de melkkoeltank op de boerderij).  

Indien u melkveehouder bent en zelf de automaat bevoorraadt, mag u wel de restmelk aan uw dieren voederen indien ze daartoe nog 

geschikt is. Hetzelfde geldt wanneer zich problemen hebben voorgedaan met de koeling. 
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Zo nodig, reinig en ontsmet de automaat tussen het ledigen en het opnieuw vullen van de automaat (zie punt 7). 

5. Eventuele recipiënten Sommige automaten voorzien bijkomend distributie van recipiënten (vb. plastic flessen, plastic bekertjes). Vraag een “verklaring van 

overeenstemming” aan de leverancier van de recipiënten. Dat bewijst dat de recipiënten geschikt zijn voor levensmiddelen. Bewaar de 

voorraad recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats.  

6. Melkautomaat:  

6.1. Opstelling Plaats de melkautomaat in een propere omgeving waar verontreiniging van de rauwe melk wordt voorkomen (door vuil, ongedierte, 

…), bij voorkeur onder een beschutting indien de automaat buiten opgesteld staat (vb. een half open chalet). Dit schermt meteen ook 

af van rechtstreekse zonnewarmte. Zorg dat de eventuele beschutting ook proper is en goed onderhouden. 

Zorg ervoor dat de nodige voorzieningen beschikbaar zijn voor het reinigen en ontsmetten van de automaat (oa. drinkbaar water). 

6.2. Constructie Zorg ervoor dat de tapkraan niet blootgesteld is aan de omgeving (kies een automaat die voorzien is van bijvoorbeeld een luikje dat 

door de consument dient geopend en opnieuw gesloten te worden).  

Wanneer de bewaartemperatuur van de rauwe melk niet meer in acht wordt genomen, moet de verkoop van de melk automatisch 

geblokkeerd worden. U kan ook een gelijkwaardige methode gebruiken, die voorafgaand dient aanvaard te worden door het FAVV 

(PCE). 

Zorg ervoor dat de koeling voldoende capaciteit heeft om het voorraadvat met rauwe melk te koelen. 

6.3. Thermometer De automaat moet voorzien zijn van een thermometer.  

De temperatuur moet continu automatisch aangeduid worden, zichtbaar voor de consument. 

6.4. Bewaartemperatuur De ideale temperatuur om de melk te bewaren is tussen 0 en 4°C.  

Ook de melk in de leiding tussen het voorraadvat en de tapkraan moet aan deze temperatuur beantwoorden. 

6.5. Temperatuurbewaking Controleer dagelijks de temperatuursindicatie. In geval van afwijkende temperatuur, noteer deze, zoek naar de oorzaak en los het 

probleem op.  

In geval van blokkering van de automaat door een probleem met de koeling, kan u het toestel uiteraard pas opnieuw gebruiken nadat 

alle rauwe melk eruit verwijderd werd en u de automaat gereinigd en ontsmet heeft.  

6.6. Bewaartijd van melk Hervul het voorraadvat dagelijks na verwijderen van de restmelk. 



Bijlage 05 Formulier voor verplichte melding Datum: 

 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk  11  - 28/30 
 
 

6.7. Vermeldingen Afficheer goed leesbaar op de automaat het volgende: 

rauwe melk “Rauwe melk”. Dit is een wettelijke verplichting. 

“Koken voor gebruik”. Dit is een wettelijke verplichting. 

Voeg ook voor de consument een bewaarvoorschrift toe: “Te bewaren tussen 0 en 4°C”.  

Duid bij voorkeur ook een maximum bewaarduur voor de consument aan. Houd er rekening mee dat de melk al één of 2 dagen in de 

melktank op het productiebedrijf kan gestockeerd zijn. U beperkt de risico’s indien u rauwe melk van maximum 1 dag oud aanbiedt in 

de automaat en dan een maximum bewaarduur adviseert aan de consument van 48u. Het komt er dus op neer dat de tijd tussen 

het melken en de uiterste verbruiksdatum door de consument de 72u niet overschrijdt. 

Wijs er de consument op de tapkraan niet aan te raken, of de tapkraan in contact te stellen met de recipiënten. Dit om contaminatie te 

vermijden. 

info verantwoordelijke uw naam of bedrijfsnaam 

uw adres of het bedrijfsadres 

uw telefoonnummer 

7. Reinigen en ontsmetten Onderhoud alle materiaal: vervoermiddel, recipiënten, melkautomaat, …. Volg de onderhoudsinstructies van de constructeur van de 

automaat op. 

Leg reinigings- en ontsmettingsfrequenties voor het materiaal vast en voer dat programma nauwgezet uit. Reinig de automaat bij 

voorkeur dagelijks. 

Gebruik alleen toegelaten ontsmettingsmiddelen. Spoel na het ontsmetten na met drinkbaar water. 

Gebruik drinkbaar water (vb. leidingwater). 

Tap na het reinigen, ontsmetten en het spoelen met drinkbaar water, wat melk af om het spoelwater uit de leidingen te verwijderen. 

8. Melkkwaliteit Het spreekt voor zich dat u de melkautomaat bevoorraadt met melk van gezonde dieren, op hygiënische wijze gewonnen, met een 

gunstig kiemgetal en celgetal en waarin geen residu’s van diergeneesmiddelen in aanwezig zijn.  

Indien u als melkproducent een leveringsverbod heeft, mag u uiteraard de melk ook niet verkopen via de automaat. 

analyses U bent als operator in de voedselketen verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. U dient dan ook op regelmatige tijdstippen te 

controleren via analyses of de rauwe melk die u verkoopt via de automaat, voldoet aan de microbiologische criteria. 
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microbiologische criteria 

 

 

 

Welke analyses dient u uit te voeren? 

- u levert ook aan een koper (vb. zuivelfabriek): 

U hoeft zelf geen analyses meer te doen op kiemgetal, celgetal of remstoffen. De analyses uitgevoerd door MCC of 

Comité du Lait volstaan.  

U dient wél nog bijkomende analyses uit te voeren op Escherichia coli (100 kolonievormende eenheden, bepaald op 5 

monsters, cfr. KB 26/04/2009). U kan de frequentie zelf bepalen, maar het FAVV beschouwd 2 keer per jaar als een 

minimum.  

Neem monsters uit het voorraadvat van de automaat. Ideaal is een monsterneming te doen van melk die zich reeds 

enkele uren in het voorraadvat bevindt. Zo krijgt u het best een zicht op de kwaliteit van de rauwe melk die u aan de 

consument aflevert. 

Een overschrijding van de norm voor E. coli wijst op onvoldoende hygiëne. Als corrigerende maatregel moet een 

verbetering van de hygiëne in uw productieproces doorgevoerd worden. Onderwerp in dit geval al uw handelingen aan 

een kritische blik, neem de noodzakelijke hygiënemaatregelen (vb. reiniging en desinfectie) en oordeel waar u in de 

toekomst uw handelingen zal moeten verbeteren op het vlak van hygiëne.  

- u bent melkproducent en levert geen melk aan een koper (vb. zuivelfabriek):  

laat het kiemgetal minstens 2 keer per maand en het celgetal minstens 1 keer per maand controleren. 

Test na het gebruik van diergeneesmiddelen en het respecteren van de wachttijd de melk op nog eventuele aanwezigheid 

van residu’s van die geneesmiddelen. Laat ook analyses uitvoeren op Escherichia coli (zie boven). U kan de frequentie 

zelf bepalen, maar het FAVV beschouwd 2 keer per jaar als een minimum. 

- u bent eigenaar van een automaat en koopt melk aan bij een melkproducent om uw automaat te bevoorraden. 

Bij iedere aankoop moet er een monster genomen worden dat gecontroleerd wordt op o.a. kiemgetal, celgetal en 

aanwezigheid van residuen van dierengeneesmiddelen (cfr. KB 21/12/2006). Bij het merendeel van de melkproducenten 

wordt de melk opgehaald door een zuivelfabriek waarbij een monster genomen wordt (RMO). In de mate dit minstens 1 

keer per 3 dagen gebeurt, mag de producent zonder bijkomende bemonstering tot een totaal van 100 liter leveren aan of 

laten ophalen door nog andere levensmiddelenbedrijven. Vraag de resultaten van de analyses op bij de producent. 

9. Persoonlijke hygiëne Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk hanteert om contaminatie ervan te voorkomen: draag propere 

verzorgde kleding, was vooraf zorgvuldig uw handen, eet niet of rook niet.  
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10. Traceerbaarheid en 

registratie 

Noteer en bewaar minimum 6 maanden: 

- de datum en het uur dat u de reinigings- en ontsmettingsprocedures uitvoert (alle materiaal + melkautomaat). 

- de niet-conforme temperatuursindicaties 

- ieder probleem, vb. elektriciteitspanne, probleem met de koeling van de automaat, …. 

- Klasseer alle analyseverslagen chronologisch. 
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Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op 
het landbouwbedrijf 

 

Hoofdstuk 12 

Voorbeelden 
 

 

 

 

Inhoudsopgave: 
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12.   Voorbeelden 
 
voorbeeld 01  grondplan 
 
voorbeeld 02.1 productieschema harde en halfzachte kaas 
 
voorbeeld 02.2 productieschema zachte kaas 
 
voorbeeld 02.3 productieschema wei voor dierenvoeder 
 
voorbeeld 03  productieschema  boter, afgeroomde melk en karnemelk 
 
voorbeeld 04  productieschema yoghurt (roeryoghurt en standyoghurt) 
 
voorbeeld 05  productieschema ijs 
 
voorbeeld 06  productieschema platte kaas 
 
voorbeeld 07.1 productieschema desserten zonder koken 
 
voorbeeld 07.2 productieschema desserten met koken 
 
voorbeeld 08  productieschema gepasteuriseerde melk en melkdranken 
 
voorbeeld 09  gevarenanalyse en beheersmaatregelen grondstoffen 
 
voorbeeld 10.1 gevarenanalyse en beheersmaatregelen harde en halfzachte kaas 
 
voorbeeld 10.2 gevarenanalyse en beheersmaatregelen zachte kaas 
 
voorbeeld 10.3 gevarenanalyse en beheersmaatregelen wei voor dierenvoeder 
 
voorbeeld 11  gevarenanalyse en beheersmaatregelen boter, afgeroomde melk en 
   karnemelk 
 
voorbeeld 12.1 gevarenanalyse en beheersmaatregelen roeryoghurt 
 
voorbeeld 12.2 gevarenanalyse en beheersmaatregelen standyoghurt 
 
voorbeeld 13  gevarenanalyse en beheersmaatregelen ijs 
 
voorbeeld 14  gevarenanalyse en beheersmaatregelen platte kaas 
 
voorbeeld 15.1 gevarenanalyse en beheersmaatregelen desserten zonder koken 
 
voorbeeld 15.2 gevarenanalyse en beheersmaatregelen desserten met koken 
 
voorbeeld 16  gevarenanalyse en beheersmaatregelen gepasteuriseerde melk en 
   melkdranken 
 
voorbeeld 17  productieblad kaas 
 
voorbeeld 18  productieblad ijs 
 
voorbeeld 19  productieblad per week 
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voorbeeld 20  registratieformulier tekortkomingen 
 
 
Nota 
In de productieschema’s werd het pasteuriseren als optioneel beschouwd. Indien deze stap 
overgeslagen wordt betreft het een eindproduct op basis van rauwe melk. Hiervoor worden 
speciale aandachtspunten besproken in paragraaf 3.4               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



voorbeeld 01 Grondplan 
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IJSVERWERKING 

 
 
 
 



voorbeeld 02.1 
 

Productieschema: 
Harde en halfzachte kaas 
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De stappen in cursief gebeuren niet bij alle verwerkers.  

verkoop

3 weken 

snijden en
roeren 

korrels van 0,5 à 1 cm
diameter na 20 min 

stremming 
en 

vorming v/d wrongel 

stremsel 

32°C < T° < 34°C 
+/- 40 min 

30 min

zuursel 
voorbereiding 

opslag frigo

melk 

zuursel  

T°<7°C 

wei

8 uur/kg

wassen en roeren

rijpen T°: 12°C-14°C 
vochtigheid: 80-85% 

12°C < T° < 14°C 
verzadiging van de pekel  

vormen en persen 

omlopen 

pekelen

zout 

bereiding en 
opslag van 

verzadigde pekel 

coating/drogen 

Rauwe melk

afromen

pasteurisatie 
72°C / 15sec 

room 

wei 

enten + begin 
van de verzuring T°=32°C  

water  

T° tussen 18 en 25°C

verwerking

opslag

wei 



voorbeeld 02.2 
Productieschema: 

zachte kaas 
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De stappen in cursief gebeuren niet bij alle verwerkers. 

verkoop

T° < 7°C 

Snijden v/d 
wrongel 

stremming 
en 

vorming v/d wrongel 

stremsel 

28°C < T° < 30°C 
+/- 1 uur 30 min 

2 uur 

zuursel 
voorbereiding 

opslag frigo 

melk 

zuursel  

T°<7°C

wei 

wassen 

verpakken 

T°: 12°C-16°C 
vochtigheid: 85-90% 

vormen  

omlopen 

droog zouten zout

rijpen 

Rauwe melk

pasteurisatie 
72°C / 15sec 

wei 

enten + begin 
van de verzuring T°=30°C  

T° tussen 18 en 20°C

wei 

opslag in de frigo 



voorbeeld 02.3 
Productieschema: 

wei voor dierenvoeder 

 

 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 7/67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stappen in cursief gebeuren niet bij alle verwerkers.  
 

kaaswei 

verzuren citroenzuur 
of 

startcultuur

opslag 

transport 
< 10°C 

< 7°C binnen de 6 uur 



voorbeeld 03 
Productieschema: 

Boter, afgeroomde melk en karnemelk 
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De stappen in cursief gebeuren niet bij alle verwerkers. 

afgeroomde  
melk 

karnenkarnemelk 

rauwe melk

afromen

pasteurisatie 72° / 15sec 

opslag frigo

verko op

T<7°C

verpakken 

wegen en vormen 

waterwassen
(2 maal)

T° tussen 10 en 20 °C 
verzuring 2 à 5 dagen 
pH na 48 u < 6,1 

kneden 

snelle
 afkoeling

enten 

T°< 20°C 

zuursel 

rijping

max 1,5% 

opslag frigo 

verkoop 

T<7°C 

verpakken 

zout 

T°< 6°C 

gekoelde  
opslag 

transport van de room 
  

 



voorbeeld 04 
Productieschema: 

roer- en standyoghurt 

 

 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 9/67 
 

 
 
 

zuursel 

bebroeden verpakken 

roeren

koelen

verpakken

bebroeden 

koelen

rauwe
melk

pasteuriseren 

koelen tot 32°C

enten 

opslag

verkoop

Roeryoghurt Standyoghurt 

tot pH 4,5 

tot pH 4,5

tot 7°C

koeltoog  

7°C

15 min bij 85°C 

tot 7°C 

koelen tot 45°C 

enten

zuursel

standaardiseren

nakoelen

fruit 

melkpoeder 



voorbeeld 05 
Productieschema: 

ijs 
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standaardiseren / mengen 

pasteuriseren / homogeniseren 

koelen

rijpen

turbineren (-5°C) 

verpakken

snelvriezen 
(-25°C) 

room
rauwe  
melk 

andere  
ingredië nten  

toevoegsels 

lucht 

afkoeling tot 4 °C 

30 min bij 70°C 

verkoop

bewaren

rauwe 
melk

afromen 

afgeroomde melk 

  

  

  

Bij -18°C of lager 

o.a. eieren 

 o.a. fruit 



voorbeeld 06 
Productieschema: 

platte kaas 
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stremming en  
vorming van de 

wrongel 

T° tussen 22 en 24°C
Tijd: 24 tot 36 u 

uitlekken Tijd +/  24 u 
T°<24°C 
pH einde uitlekken  < 4,6

snelle
 afkoeling

T° <24°C 

enten

verpakken

opslag frigo

verkoop 

T<7°C 

zuursel 

opslag frigo 

stremsel 

T<7°C 

rauwe melk 

afromen

pasteurisatie 72°C / 15sec 

room 

mengen

opslag

verwerking

ingrediënten 

vormen 

pekelen 

rijpen 

zout 

T° tussen 8 en 12°C 

T<24°C 
Tijd: 24 tot 48 u 



voorbeeld 07.1 
Productieschema: 

desserten zonder koken 
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Dit algemeen schema is van toepassing voor alle desserten waarbij geen warmtebehandeling meer 

volgt na het mengen van de ingrediënten bv. chocolademousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rauwe melk

Pasteurisatie 
72°C / 15sec

Snelle 
 koeling 

Mengen Ingrediënten Eieren 

Verpakken

Verkoop 

Opslag frigo T° <7°C 

Bereiding



voorbeeld 07.2 
Productieschema: 

desserten met koken 
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Dit algemeen schema is van toepassing voor alle desserten die op het einde van de bereiding nog 

gekookt worden bv. rijstpap of kaastaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rauwe melk

Koken 

Koelen  

Mengen Ingrediënten Eieren 

Verpakken

Verkoop 

Opslag frigo T° <7°C 

Bereiding 



voorbeeld 08 
Productieschema: 

Gepasteuriseerde melk en melkdranken 
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De stappen in cursief gebeuren niet bij alle verwerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop 

Ingrediëntens Rauwe melk 

Pasteurisatie 71.7°C / 15sec 

Afkoelen 

Mengen 

Bottelen 

Stockage frigo T°<6°C 

T°<6°C en max 2h



Voorbeeld 09 
Gevarenanalyse en beheersmaatregelen 

Ontvangst, opslag en transport van grondstoffen en verpakkingsmateriaal 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

    

Leveranciers  

Nazien of er een autocontrolesysteem wordt toegepast. 

Aanleveren van technische fiches in geval beschikbaar of in elk 

geval een duidelijk etiket op de verpakking 

1 1  

Koude keten M: uitgroei van pathogenen Behoud koude keten 3 3 KCP 1 

Rauwe melk 

M: aanwezigheid van pathogenen 

(onvoldoende hygiëne bij melken, 

opslag en transport)  

De gids primaire productie rauwe melk toepassen. 

Zorg voor voldoende hygiëne (correcte persoonlijke hygiëne, 

reiniging en desinfectie). 

Transport van melk in afgedekte en geschikte recipiënten. 

2 3 PVA 1 

M: uitgroei van pathogenen 

(onderbroken koudeketen)  

De gids primaire productie rauwe melk toepassen. 

Snelle koeling(binnen twee uur) indien melk niet onmiddellijk 

gebruikt wordt. 

Koele opslag, maximaal 48 uur voor de bereiding van 

rauwmelkse producten; max 75 uur voor hittebehandelde 

producten. 

4 3 KCP 2 

C: aanwezigheid antibiotica 

De gids primaire productie rauwe melk toepassen. 

Wachttijden respecteren en eventueel testen (vooral aan te  

raden bij gecumuleerd en gecombineerd gebruik van antibiotica)  

3 3 KCP 3 

Bestemd voor 

bereidingen van 

rauwmelkse producten 

(zie punt 3.4) 

M: aanwezigheid van pathogenen in 

de rauwe melk (Listeria en 

Salmonella): 

       - contaminatie door kuilvoeder 

Beperk de verontreiniging met aarde in de kuilen. 

Zorg voor een goede verzuring (gebruik verzurende 

kuiladditieven, voldoende fijn gesneden of gehakseld, …). 

Behoud de anaerobe opslag (silofront max. 2 dagen open). 

3 1 PVA 2 

 

       - verspreiding van kiemen          

(Staphyloccocus aureus) tijdens 

het melken 

Pas een correcte volgorde toe tijdens het melken (dieren met 

mastitis op het einde melken) of 

Gebruik een afzonderlijke melkstel of reinig het melkstel na het 

melken van koeien met mastitis met voldoende water 

1 2  
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      - kruisbesmetting gekoppeld aan  

         dierziekten (listeriose of  

         salmonellose) 

Isoleer de dieren met listeriose of salmonellose uit het koppel om 

te vermijden dat andere koeien zouden besmet worden 3 1 PVA 3 

 

       - rechtstreekse uitscheiding van  

         een pathogene kiem:    

         Staphylococcus aureus of  

        Listeria monocytogenes 

Aangepaste en volledige behandeling + respecteer de 

wachttijden  

De efficiëntie van de behandeling opvolgen. 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

 

PVA 4 

Transport van rauwe 

melk 

M: uitgroei van pathogenen 

(onderbroken koudeketen) 

De duur van het transport beperken tot 30 minuten of gekoeld 

transport gebruiken 

Transport bij omgevingstemperatuur als de verwerking binnen 2 

uur na het einde van het melken gebeurt 

2 3 PVA 5 

Ontdooien van melk of 

wrongel  

M: uitgroei van pathogenen (gevolg 

van een te hoge temperatuur) 

Ontdooien in de frigo 

De hoeveelheid te ontdooien product beperken. 3 3 PVA 6 

Eieren: vers 

M: aanwezigheid Salmonella 

(onvoldoende hygiëne bij eiproductie 

en eiverwerking) 

Gebruik enkel verse eieren en bewaar ze bij een constante 

temperatuur. 

Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

Geen gebarsten of gebroken eieren gebruiken. 

Enkel visueel zuiver eieren gebruiken. 

Handen wassen na breken van eieren. 

Bij de bereiding moet de kooktemperatuur gehaald worden. 

2 3 PVA 7 

Indien geen 

warmtebehandeling 

M: uitgroei van Salmonella waarbij een 

voedselbesmetting mogelijk is 

Gebruik enkel verse eieren. 

Aaangekochte eieren worden bewaard bij een constante 

temperatuur. Eieren van eigen productie moeten in de frigo 

bewaard worden. 

Gebruik eieren van tomen die vrij zijn van Salmonella, afkomstig 

van professionele leghennenbedrijven. 

3 3 KCP 4 

Zuursel (industrieel) 

M: besmet zuursel (fout door 

leverancier) en/of uitgroei tijdens 

transport en/of opslag 

Afspraken maken met leverancier (technische fiche).  

Koudeketen niet onderbreken.  

Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

 

2 2 PVA 8 
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Huisbereid zuursel 
M: besmet zuursel door een 

besmetting tijdens de productie 

Gebruik bij voorkeur industrieel zuursel (zonder bewerking toe te 

voegen).Enkel zuursel gebruiken na hygiënische bereiding 

Stockeer industrieel zuursel om te gebruiken in geval van twijfel 

Gebruik minstens ter afwisseling om de 5 verwerkingen 

industrieel zuursel om een sneeuwbaleffect te vermijden  

2 2 PVA 9 

Allergenen (zie lijst in 

punt 2.2.2) 

C: voedingsmiddel dat allergieën 

veroorzaakt 
Beperk het gebruik van allergene ingrediënten  1 3 PVA 10 

Zuurselbereiding 

M, C: gebruik van besmette melk voor 

het oplossen van het zuursel 

In het geval de fermentatie zelf gebeurt door de melkverwerker, 

moet er gebruik gemaakt worden van UHT-melk of eigen melk 

(na verhitting tot 95°C en snelle koeling) 

1 2  

M: remming of desactivatie van het 

zuursel met uitgroeimogelijkheden 

voor pathogenen 

Respecteer de technische fiche van het zuursel, alterneer 

verschillende zuurselstammen (ter preventie van bacteriofagen) 
2 2 PVA 11 

      

Droge producten 

(melkpoeder, 

stabilisator, kruiden, 

suiker, chocolade …) 

M: besmetting (vuile verpakking) en 

uitgroei 

Autocontrolecertificaten hebben of kastickets. 

Opslag in propere ruimte.  

Plaats grondstoffen niet rechtstreeks op de grond. 

Correcte bewaaromstandigheden. 

Geopende verpakking goed sluiten en snel opgebruiken. (FEFO) 

Gebruik volgens productspecificaties. 

Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

1 2  

Water 
M: besmetting 

C: vervuiling 

Gebruik water van drinkwaterkwaliteit. 

Gebruik zuiver en geschikt materiaal voor de opslag en transport 

van water. 

Laat water dat rechtstreeks in contact komt met het product (bvb. 

boter, kaas) analyseren.  

Vergewis u ervan dat het water steeds kleurloos, geurloos en 

smaakloos is. 

2 2 PVA 12 
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Fruit: vers 

M: aanwezigheid micro-organismen 

C: aanwezigheid residu’s  

F: aanwezigheid ander materiaal 

(aarde) 

Autocontrolecertificaten hebben of kastickets. 

Gekoelde bewaring.  

Het fruit moet vers zijn. Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

Fruit wassen vóór gebruik. 

Verhitten vóór gebruik indien mogelijk. 

2 2 PVA 13 

Grondstoffen in blik 
M: aanwezigheid pathogenen 

C: residu’s van beschadigde blikken 

Autocontrolecertificaten hebben of kastickets. 

Geen gedeukte, gebombeerde of lekkende blikken gebruiken.  
1 2  

Gekoelde grondstoffen 
M: uitgroei van bacteriën (onderbroken 

koude keten) 

Gekoelde bewaring. (productspecificaties) 

Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

Geopende verpakkingen gebruiken binnen de 48 uur.  

4 3 KCP 5 

Grondstoffen: diepvries 

(invriezen, ontdooien) 

M: uitgroei van bacteriën (onderbroken 

koude keten) 

Correcte bewaring in de diepvries. (productspecificaties) 

Respecteer de houdbaarheidsdatum. 

Gecontroleerd ontdooien tot maximum 4 °C. 

4 3 KCP 6 

Grondstoffen die 

gebruikt worden zonder 

of na 

warmtebehandeling 

M: aanwezigheid pathogenen 
Gebruik enkel grondstoffen van een leverancier die een 

autocontrolesysteem volgt 2 3 PVA 14 

Ontvangst alle 

grondstoffen 

M: bacteriologische besmetting 

Nazien of de verpakkingen intact zijn. 

De technische fiches van alle grondstoffen, of indien niet 

beschikbaar één exemplaar van het etiket, archiveren. 

2 2 PVA 15 

M: uitgroei van bacteriën (onderbroken 

koude keten) 

Nazien of de houdbaarheidsdatum voldoende is voor het 

verwacht gebruik. 

Zich ervan vergewissen dat de grondstof bij de juiste 

temperatuur vervoerd is. 

3 2 PVA 16 

Verpakkingen 

M, C: contaminatie door contact met 

de verpakking 

Gebruik uitsluitend verpakkingen geschikt voor levensmiddelen. 

Bewaar de technische fiche van de verpakkingen. 
2 1  

M: contaminatie tijdens de opslag 
Bewaar de verpakkingen in goede omstandigheden (beschut van 

de buitenlucht). 
2 1  
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Grondstof 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen Kritische grenswaarden Frequentie van controle 

Correctieve acties en 

corrigerende 

maatregelen  

    

Koude keten KCP 1 Temperatuur opvolgen 

Afhankelijk van de aard van het 

product en van de informatie 

van de leveranciers 

Dagelijks of bij elke 

levering 

Frigo en diepvries 

bijstellen. 

Koude keten meer dan 6 

uur onderbroken, 

vernietig het product. 

Melk 

PVA 1 

Resultaten periodieke 

melkcontrole IOs opvolgen als 

er levering is aan kopers 

 Zie 6.6.1 

Volgens het protocol van 

de IO’s. Hygiëne verscherpen en 

melkmachine en koeltank 

nazien Bij geen levering aan kopers: 

melk laten analyseren  

 

Min. 1 maal per trimester 

en bij elke aankoop 

KCP 2 

Temperatuur melktank 

controleren 

 

Opslag bij 4°C 

Max 48 uur voor de bereiding 

van rauwmelkse producten; 

max 75 uur voor 

hittebehandelde producten 

Dagelijks Melk vernietigen  

KCP 3 

Resultaten controle van de 

melk opvolgen.  

 

 

 

 

 

 

Antibioticatest (zie gids 

Antibiotica beneden MRL 

Eénmaal per trimester of 

als er melk geleverd 

wordt aan een koper bij 

elke levering als het om 

koemelk gaat of 

tweemaal per maand als 

het om melk van andere 

diersoorten gaat. 

 

Productielot vernietigen 

Melk vernietigen 

 

Respecteer de 

wachttijden na een 

behandeling van de 

dieren met medicijnen 

Beperk het gebruik van 

geneesmiddelen. 



Voorbeeld 09 
Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten 

Ontvangst, opslag en transport van grondstoffen en verpakkingsmateriaal 

 

 

 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 20/67 
 

primaire productie). Bij elke behandeling: 

dagelijks  

Bestemd voor 

bereidingen van 

rauwmelkse producten 
PVA 2 

Controle zuurtegraad van het 

kuilvoeder 

Visuele controle van het 

kuilvoeder 

pH<4 

Afwezigheid van sporen van 

afbraak (schimmels, 

beschadigde plastiek, …) 

Na het inkuilen 

Voor gebruik 

Kuilvoer verwijderen 

 

PVA 3 

Dierengezondheid Afwezigheid van listeriose of 

salmonellose in het koppel 

In voorkomend geval Een bijkomende analyse 

van de producten op 

basis van rauwe melk om 

de beheersing van 

kruisbesmettingen te 

controleren 

 

PVA 4 

Celgetal Geen koeien met hoog celgetal Minimaal éénmaal per 

maand (resultaten van de 

officiële analyses) 

Een individuele controle 

per koe laten uitvoeren. 

Een analyse van de melk 

laten uitvoeren om te zien 

of de koe Listeria 

monocytogenes uitscheidt 

Transport van rauwe 

melk 
PVA 5 

Evolutie van de temperatuur 

gedurende het transport 

Stijging van max 3°C 1 maal/maand Een strengere 

warmtebehandeling 

toepassen 

De 

transportomstandigheden, 

wijzigen  

Ontdooien van melk of 

wrongel  
PVA 6 

Temperatuur van de frigo < 7°C Bij elke verwerking Een strengere 

warmtebehandeling 

toepassen of een 

bijkomende 

bacteriologische analyse 

uitvoeren  
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Eieren: vers  PVA 7 Visuele controle 

Proper uitzicht 

Maximum 7 dagen houdbaar na 

de uiterste verkoopdatum (=21 

dagen na de legdatum) 

Bij elke levering en/of 

voor gebruik 

Eieren nooit gebruiken 

indien vuil. 

Lot weigeren 

Indien geen 

warmtebehandeling 

KCP 4 

Visuele controle 

Bewaartermijn 

Temperatuur 

Propere eieren zonder reiniging

Max 7 dagen 

T°<7°C 

Constante temperatuur of frigo 

(voor eigen eieren) 

Bij elke levering en voor 

gebruik 

Lot niet gebruiken 

Zuursel (industrieel) PVA 8 

Temperatuurscontrole bij 

ontvangst 

 

Volgens productspecificaties 

Bij elke levering 

 

Lot weigeren 

 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 
Houdbaarheidsdatum 

Bij ontvangst en voor elk 

gebruik 
Lot weigeren  

Huisbereid zuursel 
PVA 9 

Visuele controle van het 

uitzicht van de wei 

Normaal uitzicht Bij elke bereiding Gebruik industrieel 

zuursel bij twijfel 

Allergenen 

PVA 10 

Nazien of alle mogelijke 

allergenen op het etiket 

vermeld zijn 

Geen enkel allergeen vergeten Bij het verpakken Verander het etiket 

wanneer andere 

grondstoffen worden 

gebruikt 

Zuurselbereiding PVA 11 
Controle van de 

productspecificaties 
Volgens de productspecificaties Bij elke bereiding Lot vernietigen 

Water PVA 12 

verplichte analyse voor 

putwater door geaccrediteerd 

labo 

parameters gids 1 x per jaar 
Water behandelen of 

leidingwater gebruiken 

Fruit: vers PVA 13 

Visuele controle Proper en zonder afwijkingen 
Bij ontvangst en vóór 

gebruik 
Beschimmeld en/of 

bedorven fruit vernietigen 
Temperatuurscontrole Maximaal 7°C Dagelijks 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 
Houdbaarheidsdatum 

Bij ontvangst en vóór 

gebruik 

Lot weigeren of 

vernietigen 
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Gekoelde grondstoffen KCP 5 

Temperatuurscontrole bij 

ontvangst 
Volgens de productspecificaties Bij elke levering Lot weigeren 

Temperatuur controleren T°<7°C (optimaal = 4°C) Dagelijks 

Lot vernietigen als de 

temperatuur boven de 

10°C stijgt 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 
Houdbaarheidsdatum 

Bij ontvangst en vóór 

gebruik 

Lot weigeren of 

vernietigen 

Grondstoffen: diepvries KCP 6 

Temperatuurscontrole bij 

ontvangst 
Maximum -18°C Bij elke levering Lot weigeren 

Temperatuur controleren 
Maximum -18°C 

Ontdooien bij max. 4°C 
Dagelijks 

Lot vernietigen als de 

temperatuur boven de 

 - 15°C stijgt 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 
Houdbaarheidsdatum 

Bij ontvangst en vóór 

gebruik 

Lot weigeren of 

vernietigen 

Grondstoffen die 

gebruikt worden zonder 

of na 

warmtebehandeling 

PVA 14 

Garantie van de leverancier Enkel onbeschadigde 

producten gebruikten 

Bij de keuze van de 

leverancier 

Veranderen van 

leverancier 

Ontvangst alle 

grondstoffen 

PVA 15 

Visuele controle van de 

verpakking 
Ongeschonden verpakkingen 

Bij ontvangst Lot weigeren Controle van de temperatuur Volgens de productspecificaties

 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 

 

Houdbaarheidsdatum 

PVA 16 

Visuele controle van de 

verpakking 
Ongeschonden verpakkingen Vóór gebruik 

Het lot vernietigen als het 

product beschadigd is 

Controle van de temperatuur Volgens de productspecificaties Dagelijks Het lot vernietigen als de 
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temperatuur 10°C voor de 

gekoelde producten en  -

15°C voor de diep 

gevroren producten, 

overschrijdt 

 

Houdbaarheidsdatum 

respecteren 

 

Houdbaarheidsdatum Vóór gebruik Het lot vernietigen 
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Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  

Harde en halfzachte kaas  
 

Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen _ _ _ 

Afromen M: Uitgroei van micro-organismen 

tussen het melken en het afromen 

De warme melk zo snel mogelijk na het melken afromen 
2 1  

 M: contaminatie door lucht 

 

Gesloten ramen en deuren 

Verplaatsingen tussen melklokaal en tanklokaal worden niet 

toegelaten tijdens het afromen. 

1 1  

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 1 

Zuursel, stremsel en 

zout 

 Zie gevaren grondstoffen 
_ _ _ 

Voorbereiding zuursel  Zie gevaren grondstoffen 
- - - 

Enten + begin van de 

verzuring 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen als de verzuring te traag of 

onvoldoende gebeurt 

Het zuursel goed verdelen in de kuip 

Enten maximum 1u30 na het melken of pasteuriseren 2 1  

Stremming en vorming 

van de wrongel 

M: Ontwikkeling van ongewenste micro-

organismen mogelijk als het stremsel 

onvoldoende efficiënt werkt (als er 

teveel water in de kaas bleef) 

De hoeveelheid toegevoegd stremsel exact wegen 

De bewaarvoorwaarden van het stremsel respecteren en 

letten op de uiterste verbruiksdatum  
2 1  
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M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

bij afwijkende verzuring 

De voorwaarden voor de fermentatie (temperatuur, tijd en 

dosering van het zuursel) respecteren 

De recipiënten afdekken 

3 3 KCP 2 

 M: Contaminatie door lucht De ruimte proper houden en luchtstromen die voor 

contaminatie kunnen zorgen beperken 

De recipiënten afdekken 

1 1  

 P: Vreemde voorwerpen De ruimte proper houden  

De recipiënten afdekken 1 1  

Snijden en roeren   - -  

Wassen en roeren C en M: Contaminatie door het water  Zie gevaren grondstoffen - -  

Vormen, persen en 

omlopen 

M: Contaminatie door het materiaal  Efficiënte reiniging en ontsmetting van de vormen 
2 1  

 M: Verzuring stopt als temperatuur te 

laag is (bijkomende vermenigvuldiging)  

Uitlekken bij een temperatuur tussen 18 en 25°C 
2 2 PVA 1 

Bereiding, opslag en 

plaatsen in verzadigde 

pekel 

M: Verontreiniging van de pekel 

gedurende de opslag (dus contaminatie 

van de kaas) 

De pekel verzadigen en bij een constante temperatuur 

bewaren 

Filtreren en verwijder de filterrest 

Pasteuriseren of hermaken en een microbiologische analyse 

uitvoeren (min 1 keer/jaar) 

2 3 PVA 2 

Coating/drogen M: Contaminatie door gebrek aan 

persoonlijke hygiëne 

Respecteer een strikte hygiëne van de handen 

 
2 1  

 M: Contaminatie door de planken Efficiënte reiniging van de houten planken 2 1  

Rijpen  M: Besmette omgevingslucht 

(contaminatie van de korst die niet 

beschermd is door een coating) 

Over een lokaal beschikken waarin een correcte temperatuur 

en vochtigheid te regelen valt 

De kazen dagelijks omdraaien  

3 

 

 

2 

 

 

PVA 3 
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M: Contaminatie van de planken 

gebruikt bij het rijpen 

Efficiënte reiniging van de houten planken  

2 

 

1 

Verkoop op de markt of 

in een ander 

verkooppunt 

M: Contaminatie van de producten 

tijdens het uitstallen: materiaal of 

personen 

De risico’s voor kruisbesmetting beperken (proper materiaal, 

propere omgeving) 

2 1  

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

gedurende het transport (T° te hoog) 

Koude keten respecteren 3 3 KCP 3 
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Grondstof 
PVA 

of 
KCP 

Controlemaatregelen Kritische grenswaarden 
Frequentie van 

controle 

Correctieve acties 
en corrigerende 

maatregelen  
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Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen    

Pasteurisatie KCP 1 Tijd en temperatuur Min 72°C /15 sec of equivalente 

waarde 

Bij elke pasteurisatie Herpasteuriseren 

Zuursel, stremsel en zout  Zie grondstoffen    

Stremming en vorming 

van de wrongel 

KCP 2 Tijd en temperatuur van de 

verzuring 

T° tussen 32 en 34°C gedurende 

40 minuten 

Bij elke productie De temperatuur of de 

duur van de verzuring 

verhogen 

  Visuele beoordeling van de 

wrongel en van de korrel na 

het snijden (de zuurtegraad 

meten in geval van twijfel of bij 

een afwijking 

Korrels tussen 0,5 en 1 cm Bij elke productie De duur van de 

verzuring verhogen 

Wassen  Zie analyse grondstoffen    

Persen PVA 1 Uitzicht en zuurtegraad van 

de wei bij het einde van het 

uitlekken 

Klare en gele wei 

pH tussen 5,1 et 5,3 

Bij het einde van het 

persen 

Langer laten omlopen 

alvorens in de pekel 

te brengen 

Opslag van de pekel PVA 2 Verzadiging 19 à 20 °Bé (Beaumé) of 

aanwezigheid van zout op de 

bodem 

-1 keer per week Zout toevoegen 
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controle 

Correctieve acties 
en corrigerende 

maatregelen  
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Rijping 

(indien geen coating) 

PVA 3 Temperatuur  

Vochtigheidsgraad 

 

 12 tot 14°C 

 80 tot 85% RV 

Eén maal per week + bij 

afwijkingen 

Verluchten als het te 

warm is 

Een ontvochtiger 

gebruiken als de 

vochtigheid te hoog is 

Transport en verkoop KCP 3 Temperatuur van de ruimte T°<7°C Bij elk transport Het product 

vernietigen als de T° > 

10°C bij de verkoop of 

bij de ontvangst 
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Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
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M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen _ _ _ 

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 1 

Zuursel, stremsel en 

zout 

 Zie gevaren grondstoffen 
_ _ _ 

Voorbereiding zuursel  Zie gevaren grondstoffen 
- - - 

Enten + begin van de 

verzuring 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen als de verzuring te traag of 

onvoldoende gebeurt 

Het zuursel goed verdelen in de kuip 

Enten maximum 1u30 na het melken of pasteuriseren 2 1  

Stremming en vorming 

van de wrongel 

M: Ontwikkeling van ongewenste micro-

organismen mogelijk als het stremsel 

onvoldoende efficiënt werkt (als er 

teveel water in de kaas bleef) 

De hoeveelheid toegevoegd stremsel exact wegen 

De bewaarvoorwaarden van het stremsel respecteren en 

letten op de uiterste verbruiksdatum  
2 1  

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

bij afwijkende verzuring 

De voorwaarden voor de fermentatie (temperatuur, tijd en 

dosering van het zuursel) respecteren 

De recipiënten afdekken 

3 3 KCP 2 

 M: Contaminatie door lucht De ruimte proper houden en luchtstromen die voor 

contaminatie kunnen zorgen beperken 

De recipiënten afdekken 

1 1  
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 P: Vreemde voorwerpen De ruimte proper houden  

De recipiënten afdekken 1 1  

Snijden en roeren   - -  

Wassen en roeren C en M: Contaminatie door het water  Zie gevaren grondstoffen - -  

Vormen en omlopen M: Contaminatie door het materiaal  Efficiënte reiniging en ontsmetting van de vormen 2 1  

 M: Verzuring stopt als temperatuur te 

laag is (bijkomende vermenigvuldiging)  

Uitlekken bij een temperatuur tussen 18 en 25°C 
2 2 PVA 1 

Droog zouten M: Verontreiniging door de handen Doeltreffend wassen van de handen 2 1  

Rijping M: Luchtcontaminatie (contaminatie van 

de onbescheschermde korst door 

coating) 

 

M: Contaminatie van de planken voor 

de rijping 

Over een zaal beschikken die het mogelijk maakt om een 

temperatuur te verkrijgen, en een adequate vochtigheid. 

De kazen elke dag omkeren  

 

Adequaat schoonmaken van de houten planken 

3 

 

 

2 

3 

 

 

1 

KCP3 

 

 

 

Verpakken M/C: Contaminatie door verontreinigde 

verpakking 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

Beschadigde verpakkingen terugzenden naar de leverancier 

2 1  

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop  

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

door slechte bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag in de koelkast om het product te stabiliseren 

 

 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  

3 

 

 

3 

3 

 

 

2 

KCP 4 

 

 

PVA 2 
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Transport en verkoop M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

gedurende het transport (T° te hoog) 

De koudeketen respecteren 
3 3 KCP 5 
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Grondstof 
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of 
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Frequentie van 

controle 

Correctieve acties 
en corrigerende 

maatregelen  
 

 
 
 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 32/67 
 

Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen    

Pasteurisatie KCP 1 Tijd en temperatuur Min 72°C /15 sec of equivalente 

waarde 

Bij elke pasteurisatie Herpasteuriseren 

Zuursel, stremsel en 

zout 

 Zie grondstoffen    

Stremming en vorming 

van de wrongel 

KCP 2 Tijd en temperatuur van de 

verzuring 

T° tussen 32 en 34°C gedurende 

40 minuten 

Bij elke productie De temperatuur of de 

duur van de verzuring 

verhogen 

  Visuele beoordeling van de 

wrongel en van de korrel na 

het snijden (de zuurtegraad 

meten in geval van twijfel of bij 

een afwijking 

Korrels tussen 0,5 en 1 cm Bij elke productie De pH controleren bij 

het einde van deze 

bewerking  

Wassen  Zie analyse grondstoffen    

Omlopen PVA 1 Uitzicht en zuurtegraad van 

de wei bij het einde van het 

omlopen 

Klare en gele wei 

pH tussen 5,1 en 5,3 

Bij het einde van het 

omlopen 

De omlooptijd verhogen 

Rijping 

 

KCP 3 Temperatuur  

Vochtigheidsgraad 

 

 12 tot 16°C 

 85 tot 90% RV 

Eén maal per week + bij 

afwijkingen 

Verluchten als het te 

warm is 

Een ontvochtiger 

gebruiken als de 
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vochtigheid te hoog is 

Opslag in koelkast en 

thuisverkoop 

KCP 4 

en 

PVA 2 

Temperatuur en duur van de 

bewaring 

T° < 7°C (streefwaarde = 4°C) 

Respecteer de verbruiksdatum 

Dag van productie + 

afwijkingen 

Koelkast vervangen en 

hersteller ontbieden 

Indien defect langer 

dan 6 u, de 

houdbaarheidsdatum 

verminderen 

Transport en verkoop KCP 5 Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport Product vernietigen als 

T° > 10°C bij de verkoop 

of bij de ontvangst 
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M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 

 
 
 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 34/67 
 

Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

Kaaswei 

M: aanwezigheid van ongewenste 

bacteriën (onvoldoende hygiëne bij 

weiaflaat)  

Zorg voor voldoende hygiëne (correcte persoonlijke hygiëne, 

reiniging en desinfectie recipiënten). 

Gebruik geen wei die in contact kwam met de vloer. 

Opvang van wei in geschikte recipiënten. 

 

 

2 

 

 

3 
PVA 1 

C: aanwezigheid antibiotica Zie grondstoffen   3 3 KCP 1  

Verzuring 

M: aanwezigheid en groei van 

ongewenste bacteriën 

 

De wei zo snel mogelijk laten verzuren  

 

3 

 

3 KCP 2 

C: contaminanten 

Gebruik bij toevoeging van citroenzuur een foodgrade variant 

(vraag een technische fiche) of gebruik zuursel zoals 

beschreven bij de grondstoffen 

 

2 

 

3 PVA 2 

Opslag 
M: uitgroei van ongewenste bacteriën  

(onderbroken koudeketen) 

Koele bewaring 

Recipiënt dat enkel voor de opslag/transport van wei wordt 

gebruikt 

 

 

2 

 

3 
PVA 3 

Transport 
M: uitgroei van ongewenste bacteriën  

(onderbroken koudeketen) 

Koel transport 

Recipiënt dat enkel voor de opslag/transport van wei wordt 

gebruikt 

 

 

2 

 

3 
PVA 4 
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Kaaswei PVA 1 
GHP + halfjaarlijkse 

analyses 

Salmonellae: afwezig in 25 g  

L. monocytogenes: afwezig in 25 g 

Enterobacteriaceae: < 10 per g 

Alkalisch fosfatase: negatief (enkel voor wei 

afkomstig van gepasteuriseerde melk) 

pH: < 6 

remstoffen: negatief 

Halfjaarlijks 

Melding en vernietiging bij 

de detectie van een 

pathogeen  

Aanpassing GHP bij detectie 

van hygiëne-indicatoren 

Kaaswei KCP 1 Zie analyse grondstoffen    

Verzuring KCP 2 Controle van pH pH < 6 binnen 3 uur na weiaflaat 

Bij iedere 

productie (pH-

strook of pH-

meter) 

Toevoeging van citroenzuur  

Verzuring PVA 2 Zie analyse grondstoffen    

Opslag PVA 3 Controle op temperatuur 
6°C (te bereiken in max. 6 uur) tenzij de wei 

binnen 24 u wordt gevoederd (15 °C) 
Dagelijks 

Koeling nakijken / andere 

koeling 

Houdbaarheidsdatum 

verlagen indien temperatuur 

> 6°C na 6 u 

Transport PVA 4 Controle op temperatuur 
max. 10°C tenzij de wei binnen 24 u wordt 

gevoederd (20°C) 
Bij elk transport 

Koelen of vervoeren op een 

koeler tijdstip 

Product vernietigen indien 

temperatuur > 15°C 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

 

Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen - -  

Zuursel, zout  Zie gevaren grondstoffen - -  

Afromen M: Uitgroei van micro-organismen 

tussen het melken en het afromen 

De warme melk zo snel mogelijk na het melken afromen 
2 1  

 M: contaminatie door lucht 

 

Gesloten ramen en deuren 

Verplaatsingen tussen melklokaal en tanklokaal worden niet 

toegelaten tijdens het afromen. 

1 1  

Opslag afgeroomde 

melk in de koeltank 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door een te trage afkoeling 

en door een te hoge 

bewaartemperatuur  

De tank kan een T° < 4°C bereiken in minder dan 2 uur na 

het melken 

Technisch onderhoud éénmaal per jaar 

De temperatuur van de melk wordt aangegeven op de tank 

De temperatuur van de melk wordt gecontroleerd met een 

externe thermometer 

Het roerwerk werkt correct 

4 3 KCP 1 

Transport van de room M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen tijdens het transport naar 

de verwerkingsruimte 

De recipiënten afdekken 

2 1  

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 2 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

      

Snelle afkoeling M: Uitgroei pathogenen  Snel afkoelen tot een temperatuur lager dan 20°C 

(temperatuur van verzuring) 3 3 KCP 3 

Enten M: Uitgroei pathogenen De gebruiksvoorwaarden van het zuursel respecteren 

Het zuursel onmiddellijk na het afromen of na het koelen 

toevoegen 

2 1  

Rijping M: Vermenigvuldiging van pathogenen De room bewaren tussen 10 et 20°C 

Wachten tot de verse room gekoeld is vooraleer andere 

room bij te voegen 
3 3 KCP 4 

 M: Contaminatie door lucht De recipiënten voor de room afdekken 1 1  

 P: Vreemde voorwerpen De recipiënten voor de room afdekken 1 1  

Karnen P: Houtsplinters 

 

De slijtage van de karn nagaan en polijsten indien nodig 
2 1  

 

 

M: Slechte reiniging van het hout 

 

Enkel reinigings- en ontsmettingsproducten bestemd voor 

hout gebruiken en voldoende spoelen 2 1  

Wassen M/C: Contaminatie door het water  Zie gevaren grondstoffen - -  

 M: Aanwezigheid van ongewenste 

micro-organismen als er te veel 

karnemelk overblijft na het wassen 

Het karnen beëindigen in het korrelstadium en de karnemelk 

zo veel mogelijk afvoeren 

Gebruik voldoende water 
2 1  

Kneden M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

t.g.v. een slechte verdeling van het 

water in de boter 

Respecteer de nodige tijd voor het kneden om een goede 

verdeling van het water te krijgen 2 1  
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Wegen en vormen  M/C: Contaminatie door beschadigd of 

verontreinigd materiaal 

Plan voor reiniging en ontsmetting 

De slijtage nazien 2 1  
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

      

Verpakken M/C: Contaminatie door verontreinigde 

verpakking 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

Beschadigde verpakkingen terugzenden naar de leverancier 

2 1  

 P: Glasbreuk (conditioneren van 

karnemelk in glazen flessen) 

Bij glasbreuk alle producten verwijderen waarvoor de kans 

bestaat dat er scherven kunnen aanwezig zijn 1 2  

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop (boter 

en karnemelk) 

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

door slechte bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag van boter en karnemelk in de koelkast 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

PVA 1 

Boter 

KCP 5 

Karnemelk 

PVA 1 

Boter 

KCP 5 

Karnemelk 

Transport en verkoop M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

gedurende het transport (T° te hoog) 

De koudeketen respecteren 
 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

PVA 2 

Boter 

KCP 6 

Karnemelk 
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Grondstof 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen Kritische grenswaarden Frequentie van controle

Correctieve acties en 

corrigerende 

maatregelen  

Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen    

Zuursel, zout  Zie analyse grondstoffen    

Opslag in de koeltank 

(afgeroomde melk) 

KCP 1 Temperatuur < 6°C max. 2 uur na het melken Telkens bij het afromen* 

en bij afwijkingen 

Een koelsysteem 

gebruiken 

Pasteurisatie KCP  2 Tijd en temperatuur Min 80°C /15 sec of 

gelijkwaardige 

tijd/temperatuurcombinatie 

Bij elke pasteurisatie Herpasteuriseren 

Snelle afkoeling KCP 3 Tijd en temperatuur < 20°C maximum 2 uur na het 

melken 

Bij elke productie Een koelsysteem 

gebruiken 

Rijping KCP 4 Tijd en temperatuur Minimum 48 uur bij een 

temperatuur tussen 10°C en 

20°C 

Vóór het karnen De temperatuur van het 

lokaal verhogen of 

verlagen 

  Visuele beoordeling van de 

room 

Normale smaak + pH meting 

indien afwijkende smaak + 

éénmaal per maand een 

controle op de karnemelk d.m.v. 

pH-strips (lager dan 4,8) 

Bij elke productie  

Product vernietigen  

De aanwezigheid van 

antibiotica nagaan als de 

pH room na 48 u > 6.1 

Wassen  Zie analyse grondstoffen    

Opslag in koelkast en 

thuisverkoop 

KCP 5 

en 

PVA 1 

Temperatuur van boter en 

karnemelk 

T° < 7°C (streefwaarde = 4°C) Dag van productie* + 

afwijkingen 

Koelkast vervangen en 

hersteller ontbieden 

Indien defect langer dan 

6 u, product vernietigen 

(karnemelk) of de 
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houdbaarbaarheidsdatum 

verminderen (boter) 

Transport en verkoop KCP 6 

en 

PVA2 

 

Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport Product vernietigen als T° 

> 10°C bij de verkoop of 

bij de ontvangst 

(karnemelk) 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

    

Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

Ontvangst en opslag 

melk 
 Zie gevaren grondstoffen - - - 

Standaardiseren   - - - 

Pasteuriseren 

M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

Correcte werking van het toestel 4 3 KCP 1 

Koelen 
M: Uitgroei pathogene culturen door 

verkeerde temperatuur 
Temperatuur geschikt voor zuursel (productspecificatie) 3 3 KCP 2 

Toevoegen zuursel  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Bebroeden 

M: contaminatie door lucht 

M: Uitgroei pathogenen door verkeerde 

tijd/temperatuur 

Afgesloten vat  

Gesloten ramen en deuren 

Productspecificaties zuursel 

1 

 

3 

1 

 

3 

 

 

KCP 3 

Roeren      

Toevoegen Fruit  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Verpakken  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Koelen M: Uitgroei door te trage koeling Snelle koeling 2 1  

Opslag/verkoop 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur 

Gekoelde opslag  3 3 KCP 4 
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Transport 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur 

Gekoeld transport 3 3 KCP 5 
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Grondstof 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen Kritische grenswaarden 
Frequentie van 

controle 

Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  

    

Ontvangst en opslag 

van melk 
 Zie analyse grondstoffen   

 

Pasteurisatie KCP 1 
Controle op tijd en 

temperatuur 

min 15 seconden bij 72°C of 

gelijkwaardige 

tijd/temperatuurcombinatie 

Bij elke pasteurisatie 

Herpasteuriseren indien min. 

kritische grenswaarde niet 

wordt gehaald 

+ toestel nakijken 

Koelen KCP 2 Temperatuur en tijd meten t° melk: 32°C Bij elke productie 

De koelinstallatie nakijken of 

de manier van koelen 

wijzigen 

Verder koelen 

Toevoegen van zuursel 

 
 Zie analyse grondstoffen   

 

Bebroeden/rijpen KCP 3 Controle van pH Gedaald tot max. pH 4,5  Bij elke productie 
De machine controleren 

Verder bebroeden 

Toevoegen van fruit  Zie analyse grondstoffen    

Verpakken   zie analyse grondstoffen    

Opslag/Verkoop KCP 4 Controle temperatuur  

Max. 7°C 

Max. 7°C in de koeltoog 

(winkel) 

Dagelijks 

Indien defect van meer dan 

6 uur, product vernietigen. 

Koelkast herstellen of 

vervangen 
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Transport KCP 5 Controle temperatuur Max. 7°C Bij elk transport 

De manier waarop de 

temperatuur bij het transport 

wordt behouden controleren 

of een systeem plaatsen 

Als de temperatuur van de 

producten boven de 10°C 

stijgt, de producten 

vernietigen  
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

 

Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Ontvangst en opslag 

melk 
 Zie gevaren grondstoffen - - - 

Standaardiseren   - - - 

Pasteuriseren 

M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

Correcte werking van het toestel 4 3 KCP 1 

Koelen 
M: Uitgroei pathogene culturen door 

verkeerde temperatuur 
Temperatuur geschikt voor zuursel (productspecificatie) 3 3 KCP 2 

Toevoegen zuursel  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Verpakken  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Bebroeden 

M: contaminatie door lucht 

M: Uitgroei pathogenen door verkeerde 

tijd/temperatuur 

Afgesloten vat  

Gesloten ramen en deuren 

Productspecificaties zuursel 

1 

 

3 

1 

 

3 

 

 

KCP 3 

Koelen M: Uitgroei door te trage koeling Snelle koeling 2 1  

Opslag / thuisverkoop 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur 

Gekoelde opslag  3 3 KCP 4 
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Transport 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur 

Gekoeld transport 3 3 KCP 5 
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Processtap 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 

Frequentie van 

controle 

Correctieve acties en corrigerende 

maatregelen  

 

Ontvangst en opslag van 

melk 
 Zie analyse grondstoffen   

 

Pasteurisatie KCP 1 
Controle op tijd en 

temperatuur 

min 15 seconden bij 72°C 

of gelijkwaardige 

tijd/temperatuurcombinatie 

Bij elke 

pasteurisatie 

Herpasteuriseren indien min. kritische 

grenswaarde niet wordt gehaald 

+ toestel nakijken 

Koelen KCP 2 Temperatuur en tijd meten t° melk: 45°C Bij elke productie 

De koelinstallatie nakijken of de manier 

van koelen wijzigen 

Verder koelen 

Toevoegen van zuursel 

 
 Zie analyse grondstoffen   

 

Verpakken   zie analyse grondstoffen    

Bebroeden/rijpen KCP 3 Controle van pH Gedaald tot max. pH 4,5  Bij elke productie 
De machine controleren 

Verder bebroeden 

Opslag/thuisverkoop KCP 4 Controle temperatuur  

Max. 7°C 

Max. 7°C in de koeltoog 

(winkel) 

 

Dagelijks 

Indien defect van meer dan 6 uur, 

product vernietigen. 

Koelkast herstellen of vervangen 

Transport KCP 5 Controle temperatuur Max. 7°C Bij elk transport 

De manier waarop de temperatuur bij 

het transport wordt behouden 

controleren of een systeem plaatsen 

Als de temperatuur van de producten 

boven de 10°C stijgt, de producten 

vernietigen 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

 

Bij elke processtap 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging, ontsmetting en spoeling 

Goede hygiëne 

2 

2 

1 

1 
 

Ontvangst en opslag 

melk 
 Zie gevaren grondstoffen - - - 

Ontvangst en opslag 

andere grondstoffen 
 Zie gevaren grondstoffen - - - 

Afromen 

M: Uitgroei van micro-organismen 

tussen het melken en het afromen 

Snelle koeling (binnen 2 uur) indien melk niet onmiddellijk wordt 

afgeroomd  

De warme melk zo snel mogelijk na het melken afromen 

2 1 

 

M: Contaminatie door lucht 

Gesloten ramen en deuren 

Verplaatsingen tussen melklokaal en tanklokaal worden niet 

toegelaten tijdens het afromen. 

1 1 

Grondstoffen 

standaardiseren / 

mengen 

     

Pasteuriseren / 

Homogeniseren 

M: Onvoldoende afdoding van micro-

organismen door foute tijd- 

temperatuurscombinatie 

Correcte werking van het toestel 4 3 KCP 1 

Koelen M: Uitgroei door te trage koeling Snelle koeling in gesloten ketel tot 7°C 3 3 KCP 2 

Rijpen M: Uitgroei door te hoge temperatuur Correcte tijd en temperatuur 3 3 KCP 3 

Fruit of andere smaken 

toevoegen 
 Zie gevaren grondstoffen - - - 

Turbineren M: Besmetting via lucht Zuivere lucht (niet-beschimmeld, geen contact met stallucht) 1 1  

Verpakken  Zie gevaren grondstoffen - - - 
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Snelvriezen 
M: Uitgroei door te trage en 

onvoldoende diepe koeling 
Correcte tijd en temperatuur 1 1  

Bewaring 

M: Ontwikkeling van micro-organismen 

en kwaliteitsverlies door temperatuurs-

schommelingen 

Automatische meting en regeling van vriestemperatuur 4 2 KCP 4 

Verkoop / Transport 

M: Uitgroei van ongewenste micro-

organismen door te hoge 

bewaartemperatuur  

M: Contaminatie door besmet materiaal 

(softijsmachine, scheplepel, …) 

 

Gekoelde opslag en correcte werking koelwagen 

 

Reiniging van de scheplepel bij elk gebruik 

3 

 

2 

2 

 

1 

KCP 5 
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Processtap 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 

Frequentie van 

controle 

Correctieve acties en corrigerende 

maatregelen  

    

Ontvangst en opslag melk  Zie analyse grondstoffen    

Ontvangst en opslag 

andere grondstoffen 
 Zie analyse grondstoffen    

Pasteuriseren / 

Homogeniseren 
KCP 1 

Controle op tijd en 

temperatuur 

min 30 minuten bij 

63°C 
Bij elke pasteurisatie 

Herpasteurisatie indien onvoldoende 

verhitting 

of vernietigen productie 

+ toestel nakijken 

Koelen KCP 2 
Controle op tijd en 

temperatuur 

4°C bereiken in max. 

1 uur 
Na elke pasteurisatie 

De koelinstallatie nakijken of de manier 

van koelen  

Verder koelen als de temperatuur niet te 

hoog is 

Rijpen KCP 3 Controle op temperatuur Max. 4°C  Bij elke productie 
Controleer de frigo of de koelruimte 

Verander van koelruimte 

Fruit of andere smaken 

toevoegen 
  Zie analyse grondstoffen    

Verpakken   Zie analyse grondstoffen    

Bewaring KCP 4 Controle van temperatuur Lager dan -18°C Dagelijks 
Product verwijderen indien te ver 

ontdooid 

Verkoop / Transport KCP 5 Controle van temperatuur  

Lager dan -18°C, 

max. schommelingen 

van 3°C toegelaten bij 

transport 

Dagelijks / Bij transport 

Indien temperatuur te hoog, product 

vernietigen. 

Koeltoog herstellen of vervangen 
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Grondstof 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Afromen M: Uitgroei van micro-organismen 

tussen het melken en het afromen 

De warme melk zo snel mogelijk na het melken afromen 
2 1  

 M: contaminatie door lucht 

 

Gesloten ramen en deuren 

Verplaatsingen tussen melklokaal en tanklokaal worden niet 

toegelaten tijdens het afromen. 

1 1  

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie tijd-

temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 1 

Zuursel en stremsel    Zie grondstoffen - - - 

Snelle afkoeling M: Uitgroei pathogenen  Snel afkoelen tot een temperatuur lager dan 20°C 

(temperatuur van verzuring) 3 3 KCP 2 

Enten M: Uitgroei pathogenen De gebruiksvoorwaarden van het zuursel en het stremsel 

respecteren 

Het zuursel onmiddellijk na het koelen toevoegen 

2 1  
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Stremming en vorming 

van de wrongel 

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

bij afwijkende verzuring 

M: Ontwikkeling van ongewenste micro-

organismen mogelijk als het stremsel 

onvoldoende efficiënt werkt (als er 

teveel water in de kaas bleef) 

De voorwaarden voor de fermentatie (temperatuur, tijd en 

dosering van het zuursel) respecteren 

De recipiënten afdekken 
3 3 KCP 3 

 M: Contaminatie door lucht De ruimte proper houden en luchtstromen die voor 

contaminatie kunnen zorgen beperken 

De recipiënten afdekken 

1 1  

 F: Vreemde voorwerpen De ruimte proper houden  

De recipiënten afdekken 
1 1  

Uitlekken M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

bij te hoge temperatuur 

Uitlekken bij aangepaste temperatuur (niet verwerken als de 

temperatuur te hoog is) 2 2 PVA 1 

 M: Contaminatie door vuile zeefdoeken Efficiënte reiniging en ontsmetting van de zeefdoeken 1 3  

Mengen   - - - 

Verpakken M/C: Contaminatie door verontreinigde 

verpakking 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

Beschadigde verpakkingen terugzenden naar de leverancier 

2 1  

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop 

M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

door slechte bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag van de platte kaas in de koelkast 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  3 3 KCP 4 

Transport en verkoop 
M: Vermenigvuldiging van pathogenen 

gedurende het transport (T° te hoog) 

De koudeketen respecteren 
3 3 KCP 5 



Voorbeeld 14 
Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten  

Platte kaas  
 

Processtap 
PVA 

of 
KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 
Frequentie van 

controle 
Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  
 

G-034 - versie  1 dd 23-07-2012                                           Hoofdstuk 12  - 54/67 
 

Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen   
 

Pasteurisatie KCP 1 Tijd en temperatuur Min 71.7°C /15 sec of 

gelijkwaardige 

temperatuur/tijdcombinatie  

Bij elke pasteurisatie 
Herpasteuriseren 

Zuursel en stremsel   Zie analyse grondstoffen   
 

Snelle afkoeling KCP 2 Tijd en temperatuur < 24°C maximum 2 uur na 

het melken 

Bij elke productie 
Een koelsysteem gebruiken 

Stremming en vorming 

van de wrongel 

KCP 3 Tijd en temperatuur van de 

verzuring 

T° tussen 22 en 24°C 

gedurende 24 tot 36 u 

Bij elke productie 
De temperatuur van de fermentatie, 

de duur van de verzuring of de dosis 

van het stremsel verhogen 

  Visuele beoordeling van de 

wrongel en/of de wei  

Normaal uitzicht + pH-

meting indien afwijkend 

uitzicht  

Bij elke productie 
Product vernietigen  

De goede werking van het zuursel 

nagaan als de pH einde uitlekken > 4,6 

Uitlekken PVA1 Omgevingstemperatuur T° < 24°C Bij elke productie 
De werktijd verminderen of 

klimatiseren of niet verwerken 

Opslag in koelkast KCP 4 Temperatuur van de platte 

kaas  

T° < 7°C  Datum van productie* + 

noteer elke 

overschrijding 

Koelkast vervangen en hersteller 

ontbieden, 

Indien defect langer dan 6 u, 

product vernietigen  

Transport en verkoop KCP 5 Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport 
Product vernietigen als T° > 10°C bij 

de verkoop of bij de ontvangst 



Voorbeeld 15.1 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  
  Desserten zonder koken  
 

Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Alle stappen M: Kruisbesmetting door vuil 

materiaal 

M: Kruisbesmetting door het 

personeel 

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

1 

2 

 

1 

- 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Ingrediënten   Zie gevaren grondstoffen - - - 

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie 

tijd-temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 1 

Snelle afkoeling M: Uitgroei pathogenen  Snel afkoelen tot een temperatuur lager dan 10°C binnen de 2 

uren 3 3 KCP 2 

Mengen      

Bereiding  M en C: Contaminatie door het 

materiaal of de handen 

Reiniging- en desinfectieplan 

Handhygiëne 2 1 

 

Verpakken M/C: Contaminatie door 

verontreinigde verpakking 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

Beschadigde verpakkingen terugzenden naar de leverancier 

2 1  

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop 

M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen door slechte 

bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag in de koelkast 

 

 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

KCP 3 

 

 

KCP 3’ 



Voorbeeld 15.1 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  
  Desserten zonder koken  
 

Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Transport en verkoop 
M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen gedurende het transport 

(T° te hoog) 

De koudeketen respecteren 

3 3 KCP 4 



Voorbeeld 15.1 Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten  
  Desserten zonder koken  
 

Processtap 
PVA 

of 
KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 
Frequentie van 

controle 
Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  
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Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen   
 

Pasteurisatie KCP 1 Tijd en temperatuur Min 72°C /15 sec of 

gelijkwaardige 

temperatuur/tijdcombinatie 

Bij elke pasteurisatie 
Herpasteuriseren 

Ingrediënten   Zie analyse grondstoffen   
 

Snelle afkoeling KCP 2 Tijd en temperatuur < 10°C maximum 2 uur Bij elke productie 
Een koelsysteem gebruiken 

Opslag in koelkast KCP 3 en 

3’ 

Temperatuur en duur van 

de opslag  

T° < 7°C  

Respecteer de uiterste 

verbruiksdatum 

Dag van productie + 

noteer elke 

overschrijding 

Koelkast vervangen en hersteller 

ontbieden, 

Indien defect langer dan 6 u, 

product vernietigen  

Transport en verkoop KCP 4 Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport 
Product vernietigen als T° > 10°C bij 

de verkoop of bij de ontvangst 



Voorbeeld 15.2 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  
  Desserten met koken  
 

Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Ingrediënten   Zie gevaren grondstoffen - - - 

Mengen      

Bereiding  M en C: Contaminatie door het 

materiaal of de handen 

Reiniging- en desinfectieplan 

Handhygiëne 
2 1 

 

Koken M: Onvoldoende destructie van de 

micro-organismes door een foute tijd-

temperatuur combinatie 

Correcte werking van de apparatuur 1 2  

Snelle afkoeling M: Uitgroei pathogenen  Snel afkoelen tot een temperatuur lager dan 10°C binnen de 2 

uren 2 3 PVA 1 

Verpakken M/C: Contaminatie door 

verontreinigde verpakking 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

Beschadigde verpakkingen terugzenden naar de leverancier 

2 1  

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop 

M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen door slechte 

bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag in de koelkast 

 

 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

KCP 1 

 

 

KCP 1’ 

Transport en verkoop 
M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen gedurende het transport 

(T° te hoog) 

De koudeketen respecteren 

3 3 KCP 2 



Voorbeeld 15.2 
Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten  

Desserten met koken  
 

Processtap 
PVA 

of 
KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 
Frequentie van 

controle 
Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  
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Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen   
 

Ingrediënten   Zie analyse grondstoffen   
 

Snelle afkoeling PVA 1 Tijd en temperatuur < 10°C maximum 2 uur  Bij elke productie 
Een koelsysteem gebruiken 

Opslag in koelkast KCP 1 en 

1’ 

Temperatuur en duur van 

de opslag  

T° < 7°C (kritische 

grenswaarde = 4°C) 

Respecteer de uiterste 

verbruiksdatum 

Dag van productie + 

noteer elke 

overschrijding 

Koelkast vervangen en hersteller 

ontbieden, 

Indien defect langer dan 6 u, 

product vernietigen  

Transport en verkoop KCP 4 Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport 
Product vernietigen als T° > 10°C bij 

de verkoop of bij de ontvangst 

 



Voorbeeld 16 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  
 Gepasteuriseerde melk en melkdranken  

 

Grondstof 
Soort gevaar en oorzaak 
C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 
Beheersmaatregelen K E 

PVA of 
KCP 
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Alle stappen 
M: Kruisbesmetting door vuil materiaal 

M: Kruisbesmetting door het personeel

Goede reiniging en ontsmetting 

Goede hygiëne 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

Rauwe melk  Zie gevaren grondstoffen - - - 

Ingrediënten   Zie gevaren grondstoffen - - - 

Pasteurisatie M: Onvoldoende afdoden van micro-

organismen door foute combinatie 

tijd-temperatuur 

 Correcte werking van het toestel (onderhoud en nazicht) 

4 3 KCP 1 

Snelle afkoeling M: Uitgroei kiemen  Snel afkoelen tot een temperatuur lager dan 6°C 3 3 KCP 2 

Bottelen M/C: Contaminatie door 

verontreinigde verpakking 

 

 

F: glasbreuk (glazen flessen) 

De verpakkingen droog en proper opslaan 

De verpakkingen nazien vóór gebruik 

De efficiëntie van de reiniging van herbruikbare flessen nazien 

Bij glasbreuk alle producten verwijderen waarvan kan 

vermoed worden dat ze glassplinters bevatten 

2 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

Opslag in de koelkast 

en thuisverkoop 

M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen door slechte 

bewaartemperatuur 

M: Overschrijding van het aantal 

toegelaten kiemen (overschrijding van 

de uiterste verbruiksdatum) 

Opslag in de koelkast 

 

 

Tijdens de fabricatie de uiterste verbruikdatum op elke 

verpakking vermelden  

4 

 

 

3 

2 

 

 

2 

KCP 3 

 

 

PVA 1 

Transport en verkoop M: Vermenigvuldiging van 

pathogenen gedurende het transport 

(T° te hoog) 

De koude keten respecteren 

3 3 KCP 4 



Voorbeeld 16 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen  
 Gepasteuriseerde melk en melkdranken  

 
 

Processtap 
PVA 

of 
KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 
Frequentie van 

controle 
Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  
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Rauwe melk  Zie analyse grondstoffen   
 

Ingrediënten   Zie analyse grondstoffen   
 

Pasteurisatie KCP 1 Tijd en temperatuur Min 72°C /15 sec of 

gelijkwaardige 

temperatuur/tijdcombinatie  

Bij elke pasteurisatie 
Herpasteuriseren 

Snelle afkoeling KCP 2 Tijd en temperatuur < 10°C maximum 2 uur Bij elke productie 
Een koelsysteem gebruiken 

Opslag in koelkast KCP 3  

 

 

PVA 1 

Temperatuur en duur van 

de opslag  

 

Respecteer de uiterste 

verbruiksdatum 

T° < 7°C  

 

 

Max. 3 dagen 

Bij elke productie 

 

 

Bij elke levering 

Koelkast vervangen en hersteller 

ontbieden, 

Indien defect langer dan 6 u, 

product vernietigen  

 

Product vernietigen 

Transport en verkoop KCP 4 Temperatuur van de locatie T°<7°C Bij elk transport 
Product vernietigen als T° > 10°C bij 

de verkoop of bij de ontvangst 

 

 

 
 



voorbeeld 17 Productieblad Kaas 
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Productiedatum:      Type: 

 

 

Melk: 

 

 

 

 

Toevoegingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH na verzuring:  

 

 

 

Pekel   Begin:                                      Einde:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opmerkingen: 

Temperatuur  

begin: 

pasteurisatie: 

 

 Type 

Zuursel 1  

Zuursel 2  

Calciumchloride  

Salpeter  

Stremsel  

Kruiden  

andere: 

 

 

 

 Meting Toevoeging 

Temperatuur °C  

pH liter zoutzuur

Dichtheid °B kg zout

Gisten en 

schimmels 

  

 

uur uur 



voorbeeld 18 Productieblad ijs 
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basis:  vanille-ijs 

smaken: stratiatelli:  + callebaut 811 

  mokka:  + Colac American Koffie 

 

maand: …februari…  jaar: 

dag identificatie ingrediënten registratie bij bereiding: 

automatisch 

registratie 

 suiker pudding room callebaut 811 colac Am. 

koffie 

begin koken koelen vriezer 

-20°C 

koeling 

4°C 

01             

02 9462 20/06/06 20/02/04             

03 9462 20/06/06 20/02/04 08/06            

04 9462 20/06/06 20/02/04  06/05           

05             

06             

07             

08             

09 9463 20/06/06 01/03/04             

10 9463 20/06/06 01/03/04 08/06            

11 9463 20/06/06 01/03/04  06/05           

12             

13             

14             

15             

16 9464 20/06/06 15/03/04             

17 9464 20/06/06 15/03/04 08/06            

18 1002 20/06/06 15/03/04  06/05           

 

opmerkingen: 



voorbeeld 19 Productieblad per week 
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Weeknr: 

 

 

Magere Yoghurt 

  OK Niet OK actie  

Pasteurisatie tot  92°C     

Afkoelen tot °t     

broedcel °t     

Starttijd incubatie      

Eindtijd incubatie      

Afkoeling frigo na 5u < 10°C     

Lotnr. Melkpoeder 

Lotnr. fruit 

 

Aardbei 

Kers 

ananas 

  Identificatie cultuur 

Lotnr. 4 vruchten 

Lotnr. Abrikoos 

Lotnr. Peer/banaan 

 

Houdbaarheidsdatum = productiedatum + 12 dagen 

 

 

Verse kaas 

  OK Niet OK actie  

Pasteurisatie tot 62°C     

Afkoeling tot  °t     

Starttijd incubatie      

Eindtijd incubatie      

Afkoeling Frigo na 5u < 10°C     

Lotnr. Cultuur 

Lotnr. Stremsel 

Lotnr. aarbei 

   

Lotnr. Ananas 

Lotnr. Kers 

 

Houdbaarheidsdatum = Productiedatum + 12 dagen 

 

 

Boter 

  OK Niet OK actie  

Starttijd incubatie      

Broedcel temp.      

Eindtijd incubatie      

Afkoeling frigo na 5u < 8°C     

Karntemperatuur      

Lotnr. cultuur      

Houdbaarheidsdatum = productiedatum + 21 dagen 

 

 

Karnemelk 

  OK Niet OK actie  

Starttijd incubatie      

Rijpingstemp.      

Eindtijd incubatie      



voorbeeld 19 Productieblad per week 
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Afkoeling frigo na 5u < 4°C     

Identificatie cultuur      

Houdbaarheidsdatum = productiedatum + 12 dagen 



voorbeeld 20 Registratieformulier – Tekortkomingen Datum: 
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Voorbeeld 

PRODUCT OF HANDELING DATUM OORZAAK VAN DE TEKORTKOMING CORRECTIEVE ACTIE, CORRIGERENDE MAATREGEL 

 

Ontvangst 08/02/2007 Verpakking van de chocolade beschadigd Terugzenden naar leverancier 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



voorbeeld 20 Registratieformulier – Tekortkomingen Datum: 
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Formulier 

PRODUCT OF HANDELING DATUM OORZAAK VAN DE TEKORTKOMING CORRECTIEVE ACTIE, CORRIGERENDE MAATREGEL 
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Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op 
het landbouwbedrijf 

 

Hoofdstuk 13 

Registratieformulieren 
 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

 

13 Registratieformulieren ........................................................................................................................ 2 
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13 Registratieformulieren 
 

doc 01    

 doc 01/01 Identificatiegegevens van uw bedrijf 

 doc 01/02 Opleiding van productiemedewerkers 

 doc 01/03 Controles door officiële inspectiediensten 

 

doc 02   Productbeschrijving 

 

doc 03   Grondplan 

 

doc 04   Ongediertebestrijding 

  

 

doc 05    

 doc 05/01 Reiniging- en ontsmettingsmiddelen 

 doc 05/02 Reiniging- en ontsmetting 

 

doc 06   Productieschema  

 

doc 07    

 doc 07/01 Gevarenanalyse en beheersmaatregelen 

 doc 07/02 Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten 

   

 

doc 08   Register IN 

 

doc 09   Register UIT 
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Doc.01/01  Identificatiegegevens Datum: 
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IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN UW BEDRIJF 

 

 

Naam van het bedrijf: 

 

 

Productieverantwoordelijke 

 

 

 

Kwaliteitsverantwoordelijke 

 

 

Adres: 

 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

BTW nr: 

 

 

Erkenningnummer: 

 

 

  

Productiemedewerkers 

 

 

 

Productiemedewerker 

Medisch Attest

Ja/Nee 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Doc.01/02  Identificatiegegevens Datum: 
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OPLEIDING VAN PRODUCTIEMEDEWERKERS 

 

 

Productiemedewerker Gevolgde opleiding Relevante kennis 

Attest

Ja/Ne

e 

    

    

    

    

    

    

 

kopie van attesten van gevolgde opleidingen bijvoegen of verwijzen naar de plaats waar ze bewaard 

worden 

 

 



Doc.01/03  Identificatiegegevens Datum: 
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CONTROLES DOOR OFFICIËLE 

INSPECTIEDIENSTEN 

 

 

Controle voor: datum handtekening controleur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Doc 02 Productbeschrijving Datum: 
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Type product  

Ingrediënten  

Verpakking  

Houdbaarheid na 

productiedatum 
 

Bewaaromstandigheden  

Hoofdprocesstappen  

Andere  

 

 

 

Kleef hieronder een etiket: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc 03 Grondplan Datum: 
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Maak hieronder uw grondplan of voeg een reeds bestaand plan toe aan dit document. 

Houd bij de opmaak rekening met de aandachtspunten van paragraaf 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc 04 Ongediertebestrijding Datum: 
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Datum Bestrijdingsmethode + 

te bestrijden ongedierte 

Plaats 

(verwijzen 

naar 

grondplan met 

nrs) 

Opmerking of handeling Uitvoerder 
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REINIGING- EN ONTSMETTINGSMIDDELEN 

 

 

Beschrijf hieronder alle producten die gebruikt worden bij de reiniging en ontsmetting van het 

verwerkingslokaal, de opslagruimte, verkooplokaal, de apparatuur, … 

 

Vraag aan uw leverancier naar de technische fiches van de gebruikte producten. Op deze fiches vindt 

u alle belangrijke informatie over het product en hoe dit te gebruiken. Voeg de fiches toe bij uw 

documenten. 

 

 

Product Code of Nr Concentratie Temperatuur Tijd 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Doc 05/02 Reiniging en ontsmetting Datum 
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Ruimte: 

Wat reinigen of ontsmetten tijdstip of frequentie procedure +  

gebruikt product (code doc 05/01) 

uitgevoerd door 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



doc: 06 Productieschema: 
 
Datum:  
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Schrijf hieronder een productieschema of stroomschema uit of voeg een reeds uitgeschreven schema 

toe achter dit blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



doc 07/01 
Gevarenanalyse en beheersmaatregelen: 
Product:…………………………………………… 
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Processtap 

Soort gevaar en oorzaak 

C: chemisch, F: fysisch, 

M: microbiologisch 

Beheersmaatregelen K E 
PVA of 

KCP 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



doc 07/02 
Analyse van de punten van aandacht en de kritische controlepunten 
Product: …………………………………………… 
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Processtap 

PVA 

of 

KCP 

Controlemaatregelen 
Kritische 

grenswaarden 
Frequentie van controle 

Correctieve acties en 

corrigerende maatregelen  

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



doc 08 Register IN 
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INGANGSCONTROLE GRONDSTOFFEN 

 

ontvangst

datum 

Leverancier Product Hoeveelhei

d 

Identificatie verval 

datum 

hoe bewaren ingang – of 

ontvangstcon

trole 

actie bij afwijking controle door 

          

          

          

          

          

          

          

 



Doc 9 Register UIT Datum 
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Datum Klant Product Identificatie Hoeveelheid 
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