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1. Inleiding
Deze module is een aanvulling op het praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren. De module
moet, bovenop het praktijkhandboek, verplicht worden toegepast door operatoren die vallen onder het
toepassingsgebied van deze module en die gebruik willen maken van de versoepelingen inzake HACCP.

1.1 Toepassingsgebied
Deze module is van toepassing voor operatoren die groenten en fruit bewerken en verwerken en
vervolgens deze verpakken (indien van toepassing) en verkopen. Ook wanneer deze producten
geproduceerd worden om als ingrediënt te gebruiken in andere eindproducten, is deze module van
toepassing.
Voorbeelden van producten die vallen onder het toepassingsgebied van deze module:
•
•
•

•

•

bewerkte producten zoals versneden groenten en fruit;
verwerkte producten zoals confituren, appelmoes, (gepasteuriseerde) fruitsappen, gedroogde
producten en aanverwanten (bijv. conserven);
verpakte (al dan niet verpakt onder beschermende atmosfeer (MAP) of vacuüm verpakt) verse
groenten en fruit die werden geschild, gepeld of gesneden en eventueel gewassen, maar niet
verhit. Dit zijn de zogenaamde 4de gamma producten;
verpakte (al dan niet MAP of vacuüm) geblancheerde of voorgekookte groenten klaar om te
worden geconsumeerd mits verhitting;

…

De volgende aspecten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze module:
•
•
•
•
•

de productie van deze producten met het oog op onmiddellijke consumptie, dus in het kader van
HORECA- of grootkeukenactiviteiten;
de teelt van fruit en groenten (zie hiervoor G-040 Primaire Productie);
de verkoop van onbewerkte groenten en fruit, inclusief de rechtstreekse verkoop van
zelfgekweekte groenten en fruit door de producent aan de consument;
de aankoop van (diepgevroren) fruit en groenten en de verkoop van diezelfde (diepgevroren)
producten;
de productie van wijn (druiven).
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1.2 Hoe deze module toepassen?
ð Pas de goede hygiënepraktijken (GHP) beschreven in deze module correct toe.
ð Selecteer de nodige processtroomdiagrammen, zodat alle productieprocessen nauwkeurig
weergegeven worden. Het is mogelijk dat een stroomdiagram niet voor 100% overeenstemt met
uw productieproces. In dat geval moet u het diagram aanpassen (stappen toevoegen of weglaten).
Hou de wijzigingen goed bij (elektronisch of op papier).
ð Neem de relevante gevaren, kritische punten (CCP’s en PVA’s), kritische grenswaarden en
correctieve acties over zoals opgenomen in deze module.
Ook hier is het mogelijk dat een bepaald gevaar niet van toepassing is voor uw specifiek
productieproces, u andere grenswaarden wil hanteren of de correctieve acties wil wijzigen. Het is
toegelaten om van de voorgestelde waarden en acties af te wijken, maar enkel op voorwaarde dat
u dit goed motiveert en onderbouwt: zorg voor de nodige documentatie (bijv. gevarenanalyse,
wetenschappelijke studies, literatuurgegevens, labo-analyses, …).
In de stroomdiagrammen is aangegeven met behulp van kritische controlepunten (CCP’s) en punten
van aandacht (PVA’s) in welke stap van het proces er extra aandacht besteed moet worden aan de
voedselveiligheid. Het zijn de stappen waar het niet volstaat om de GHP toe te passen. Voor elk van de
PVA’s en CCP’s die in de stroomdiagrammen opgenomen zijn, is extra controle nodig om op het eind
van het proces een veilig eindproduct te bekomen:
ð Controleer (bekijk, meet, weeg, …) volgens de opgegeven bewakingsmethode en met de
opgelegde frequentie of de normen en kritische grenswaarden worden gerespecteerd.
ð Neem de nodige correctieve acties en corrigerende maatregelen wanneer normen of grenswaarden
niet worden gerespecteerd en registreer ze, samen met de afwijking/niet-conformiteit. De
correctieve acties en corrigerende maatregel(en) moeten gekozen worden in functie van de
vastgestelde niet-conformiteit.
Vergeet niet de CCP’s en PVA’s na te kijken en eventueel aan te passen wanneer u in de voorgaande
stappen het processtroomdiagram hebt aangepast!
Wanneer u niet van de versoepelingen kan genieten, moet u alle controles registreren en niet alleen de
niet-conformiteiten.
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2. Goede hygiënepraktijken
Ontvangst
Let bij de ingangscontrole van de groenten- en fruitproducten op volgende specifieke punten:
◦ Kwaliteit: beoordeel bij iedere levering of het fruit en de groenten er vers en schoon uitzien (bijv.
geen rotte plekken, geen schimmel, geen bruinverkleuring, niet verlept (bladgroenten)) en vrij zijn
van ongedierte.
◦ Verpakking: let erop dat de verpakking schoon en onbeschadigd is.
◦ Temperatuur: controleer de temperatuur van de gekoelde en diepgevroren producten (zie CCP 1).
◦ Houdbaarheidstermijn: controleer, indien van toepassing, de houdbaarheidstermijn (zie PVA 1).
Dit is niet steeds eenduidig (bijv. sla) maar let er steeds op dat de producten nog houdbaar zijn tot
wanneer ze gebruikt worden voor verdere bereiding.
◦ Identificatie: controleer, indien van toepassing, of er een datum van aankomst of een partijcode op
de verpakking staat.
◦ Vraag bevestiging aan uw leverancier dat de groenten en fruit voldoen aan normen voor residuen
van bestrijdingsmiddelen, zware metalen en andere verontreinigingen.
Zorg na er het checken van bovenstaande punten voor dat de producten zo snel mogelijk bij een
correcte temperatuur bewaard worden (zie CCP 3).
In de ruimtes die bestemd zijn voor bewaring, bewerking of verwerking van groenten- en
fruitproducten waarop deze module betrekking heeft, is het niet toegelaten om verboden producten
zoals bijv. giftige kruiden en planten, paddenstoelen, … binnen te brengen. Zie de lijst van verboden
planten op de website van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu:
www.health.belgium.be > Voeding > Specifieke voedingsmiddelen > Voedingssupplementen en
verrijkte voedingsmiddelen > Planten.

Bewaring van onbewerkte of reeds bewerkte groenten en fruit
◦

◦
◦
◦

Voor onversneden fruit en groenten bestaat er geen wettelijke bewaartemperatuur, maar bewaar
deze gekoeld. De houdbaarheid van de producten is afhankelijk van de temperatuur waarbij ze
opgeslagen zijn (zie PVA 7).
Versneden groenten en fruit worden gekoeld (≤ +7,0°C) bewaard (nooit bij kamertemperatuur!)
(zie CCP 3). Hetzelfde geldt voor vers geperste vruchten- en groentesappen.
Controleer minstens één keer per dag visueel op de afwezigheid van rot en schimmelvorming op
het fruit en de groenten. Vermijd de aanwezigheid van fruitvliegjes en ander ongedierte.
Zorg ervoor dat onverpakte groenten en fruit gescheiden liggen van andere producten.
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Bewerking van fruit en groenten
Algemene richtlijnen voor bewerking
◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦
◦

◦

◦

◦

8

Alvorens de groenten en het fruit te gaan bewerken en/of verwerken, evalueer visueel hun
versheid (bijv. afwezigheid van rotte plekken). Bij schimmelvorming dient het volledige product
verwijderd te worden wegens de mogelijke aanwezigheid van mycotoxines, bijv. patuline is een
veel voorkomend chemisch gevaar bij beschimmelde appels. Tevens kan de schimmel ook de
aanliggende groenten en fruit contamineren.
Verwijder de niet-consumeerbare (delen van de) producten (bijv. de buitenste bladeren van sla, de
kroontjes van aardbeien, de bladeren van rabarber, de pitten van abrikozen, …). Ontpit wanneer
nodig.
Bij sommige producten zal echter ook de schil van het fruit gebruikt worden bij verdere verwerking
(bijv. marmelade wordt gemaakt van citrusvruchten inclusief hun schil), gebruik in dat geval
indien mogelijk onbehandelde (citrus)vruchten en zorg ervoor dat de schil grondig gewassen en
eventueel afgeborsteld wordt.
Verwijder vreemde, ongewenste bestanddelen (bijv. steentjes, zand, …) uit de groenten en het
fruit (zie PVA 23). Hou er bij bepaalde groenten en fruit rekening mee dat deze ongewenste
bestanddelen kunnen verstopt zitten in bijv. opgekrulde bladeren. Pas ook op met andere
ongewenste planten (bijv. Senecio vulgaris is een ongewenste plant die kan voorkomen in rucola en
die alkaloïden kan aanmaken).
Pas een werkmethodologie toe die kruisbesmettingen tegengaat. Voorkom kruisbesmetting
met biologische, chemische of fysische gevaren. Maak bijvoorbeeld het materiaal zoals messen,
snijmachine, handmatige pers, … (zie PVA 23) regelmatig schoon met drinkbaar water en
desinfecteer regelmatig.
Zorg ervoor dat het reinigen en ontsmetten van gereedschap en apparatuur, het reinigen van de
handen en het reinigen van de groenten en het fruit gebeuren in verschillende wasbakken zodat
kruiscontaminatie vermeden wordt. Indien dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de organisatie
van het werk het mogelijk maakt om deze verschillende handelingen op verschillende momenten
te doen en dat de wasbakken grondig gereinigd en ontsmet worden tussen de verschillende
handelingen door.
Spoel indien nodig de groenten en het fruit af met drinkbaar water, alvorens te starten met het
wassen van de groenten en het fruit.
Was vers fruit en verse groenten (bijv. om aarde te verwijderen, om residuen van bemestings- of
gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen, het wassen van appels vermindert schimmelsporen
die patuline kunnen produceren, …). Gebruik hiervoor drinkbaar water.
Ververs het waswater zo vaak als nodig en per product (gebruik geen vuil waswater, denk aan
allergenen, …). Zorg ervoor dat na elke wasbeurt, de wasbak schoon wordt gemaakt (bijv. geen
achterblijvende resten van aarde). Opgelet, niet alle soorten fruit kunnen gewassen worden (bijv.
frambozen, bessen, … wegens te gevoelig/fragiel).
Was de handen vóór alle handelingen waarbij fruit en groenten met de handen worden aangeraakt.
Probeer contact tussen de handen en de groenten en het fruit echter zoveel mogelijk te vermijden
(bijv. tijdens het snijden of persen), vooral wanneer het gaat over een ready-to-eat product (bijv. een
fruitsalade).
Vermijd tevens bij het snijden zoveel mogelijk dat de buitenkant van de groenten of het fruit in
contact komen met het deel van het product dat zal worden geconsumeerd, voor het geval er nog
overblijvende contaminatie op de buitenkant van de groente of het fruit achtergebleven zijn.
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◦

◦

◦
◦

◦

Respecteer steeds de koude keten tijdens de bewerkingen (bijv. wassen, schillen, snijden, persen,
…). Indien nodig kan kort afgeweken worden voor zover dat geen risico’s inhoudt voor de
voedselveiligheid en voor zover de vereiste temperatuur met niet meer dan 3°C overschreden
wordt. De vereiste bewaartemperatuur voor versneden groenten of fruit is ≤ +7°C.
Maak voor onverpakt gesneden fruit en groenten hooguit een voorraad voor een korte periode
(bijv. 48 uur bij bewaring bij 7°C of 72 uur bij bewaring bij 4°C). Gesneden fruit en groenten worden
voorzien van een productie/bereidingsdatum.
Spoel de producten waarbij dit vereist is, af met drinkbaar water om het overtollige sap dat is
vrijgekomen bij het snijden te verwijderen.
Zorg ervoor dat na bewerking het product in een afgesloten verpakking wordt bewaard.
Eindproducten moeten altijd afgedekt zijn, zodat geen besmetting kan plaatsvinden door andere
producten.
Zorg ervoor dat de fruitpersmachine gereinigd en ontsmet wordt volgens de frequentie en
instructies van de fabrikant. Bij gebrek aan dergelijke instructies, moet het reinigen en ontsmetten
van de machine minstens aan het einde van elke productiedag gebeuren en de verschillende
stappen (demonteren, schoonmaken, desinfecteren en opnieuw in elkaar zetten) moeten
uitgeschreven worden in een procedure die bij het personeel gekend is. Voor tapinstallaties van
vruchtensappen en andere dranken, zie de module over Tapinstallaties.

Verwerking van fruit en groenten
(voorafgegaan door bewerking)

Verhitting

◦

Er zijn verschillende soorten verhittingsprocessen, elk met een specifiek doel. Elk proces vergt een
bepaalde temperatuur (zie CCP 9).
◦ Blancheren is koken gedurende een korte tijd, enkele seconden tot enkele minuten afhankelijk
van het product, waarna het kookproces wordt onderbroken (met koud water). Blancheren
wordt vaak gebruikt als voorbehandelingstechniek voor het invriezen van groenten en fruit. Het
voornaamste doel is daarbij het inactiveren van enzymen voor het behoud van de nutritionele
en organoleptische kenmerken van de groenten en fruit tijdens invriezen.
Het blancheren van groenten en fruit wordt bijgevolg niet beschouwd als een verhittingsstap
gericht op het vernietigen van ziekteverwekkende micro-organismen. De aanwezige microorganismen zullen wel (deels) verwijderd worden door het toepassen van een bepaalde tijd/
temperatuur combinatie.
◦ Pasteuriseren (temperaturen in het algemeen < 100°C) is erop gericht om vegetatieve
(= actieve) cellen af te doden, maar sporen (= slapend) van bacteriën kunnen dergelijk
proces overleven. Gepasteuriseerde voedingsmiddelen moeten dus koel bewaard worden,
tenzij ze na pasteurisatie zodanige fysisch-chemische eigenschappen hebben (pH, aw, ...),
waardoor groei van deze gesporuleerde micro-organismen niet meer mogelijk is en ze dus bij
kamertemperatuur kunnen worden bewaard (bijv. vruchtensap, confituur, ...) indien ze correct
verpakt worden.
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◦

◦

◦

Steriliseren (temperaturen in het algemeen > 105°C) (een eenvoudige sterilisatie of een
U.H.T. (Ultra High Temperature) behandeling) is erop gericht om ook pathogene sporevormers
af te doden. Gesteriliseerde voedingsmiddelen in een waterdichte verpakking mogen bij
kamertemperatuur bewaard en te koop aangeboden worden.
Algemeen kan gesteld worden dat de effectiviteit van verhittingsprocessen steeds afhankelijk is
van de toegepaste tijd/temperatuur combinatie.

Toevoegingen na verhitting:
◦ Vermijd het toevoegen van rauwe producten (bijv. groenten, aromatische planten, kruiden,
specerijen, suiker, …) na het verhitten, want op die manier worden opnieuw micro-organismen
in het product gebracht.
◦ Wanneer u toch rauwe producten wenst toe te voegen en dit rauwe aspect wenst te behouden,
laat dan eerst het verhitte product afkoelen alvorens te mengen en zorg ervoor dat de rauwe
producten goed gewassen zijn.
◦ Bewaar de verhitte producten waaraan rauwe producten zijn toegevoegd slechts gedurende
korte tijd (bijv. max. 24 uur bij max. 7°C).
◦ Wees tevens aandachtig voor het naleven van de allergenenwetgeving (zie PVA 5).

Verpakking in glas
◦

Gebruik van herbruikbare glazen recipiënten (bijv. jambokalen, weckpotten, flessen, …):
◦ Zorg steeds voor een grondige reiniging: afwassen in de vaatwasser verdient de voorkeur boven
manueel afwassen. Manueel afwassen kan gebeuren met bijv. kokend water en reinigingszout
(soda).
◦ Controleer of de glazen recipiënten nog intact zijn vóór en na elk gebruik (zie PVA 23).
◦ Vermijd zoveel mogelijk contact van de handen met de binnenkant van de glazen recipiënten
(bijv. gummiringen van de gereinigde bokalen) wanneer u de gereinigde groenten of vruchten
erin doet.
◦ Bij flessen, gebruik modellen met een gecontroleerde afsluiting (bijv. klikschroefdeksel,
draaistop met verzegeling, …).
◦ Zorg ervoor dat de glazen recipiënten en de afsluitingen geschikt zijn voor het beoogde gebruik
(bijv. zure levensmiddelen, hoge temperatuur bij sterilisatie, langduringe bewaring, …).

◦

Vullen van glazen recipiënten:
◦ Controleer of de groenten en fruit volledig zijn ondergedompeld in siroop/alcohol/azijn/olie, ...
voor een betere bewaring. Gebruik steeds alcohol van levensmiddelenkwaliteit.
◦ Kruiden op olie: blancheer de verse kruiden alvorens de olie toe te voegen.
◦ Indien het verwerkte product verhit wordt, vul het recipiënt bij voorkeur wanneer het
product nog heet is (bijv. vul de bokaal met de hete confituur (>80°C), vul de fles met het
hete vruchtensap, giet de warme siroop in de bokaal met fruit, …), er is dan minder risico op
nabesmetting door de verpakking.
◦ Zorg dat de glazen recipiënten na het vullen onmiddellijk hermetisch gesloten worden.
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Inmaken van groenten, fruit, kruiden, …
◦

Let erop dat het inmaken van groenten, fruit, kruiden, … op een correcte manier gebeurt om
problemen met botulisme (veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum) te voorkomen.
Fruit en tomaten hebben een doorgaans lagere pH waardoor C. botulinum niet zal kunnen
groeien. Groenten zoals bijvoorbeeld bonen hebben een hogere pH. Het is dus aangeraden om
deze groenten goed te verwarmen (min. 121°C gedurende 3 minuten). Zure ingrediënten (azijn,
citroensap) en wijn kunnen helpen om de pH te verlagen (gewenste pH < 4,6). Vaak wordt fruit ook
opgelegd in alcohol wat zorgt voor een minder gunstig milieu voor C. botulinum.
◦ Verhit de groenten, fruit, … alvorens het inmaken.
◦ Gebruik zeer propere (eventueel gesteriliseerde) recipiënten.
◦ Controleer regelmatig de potten, ze moeten immers goed dicht blijven.
◦ Bij de minste twijfel, vernietig het ingemaakte product (bijv. bij beschadigde/bolle/lekkende/…
verpakking, slechte geur, verkleuringen, schimmel, schuimvorming bij het openen van de
verpakking, er komt vloeistof uit de verpakking gespoten bij opening, …).

Drogen van groenten, fruit en kruiden/specerijen
◦

◦

◦

◦
◦

Mechanisch drogen in een oven/drooginstallatie: (een gedeelte van) het droogproces kan
plaatsvinden mits de ventilatie en vochtafvoer goed is. Zorg ervoor dat de temperatuur continu
visueel controleerbaar is. De verbrandingsdampen van de ovens mogen geen gedroogde
producten verontreinigen (bijv. met PAK’s, …).
Mechanisch drogen verdient de voorkeur boven natuurlijk drogen in de zon/aan de lucht omdat
de hygiëne-voorschriften bij natuurlijk drogen (directe contaminatie of contaminatie door de
lucht, aantrekken van ongedierte zoals insecten, …) moeilijker te respecteren en te controleren zijn
gedurende het hele proces.
De droogtijd moet zoveel mogelijk worden verkort door gebruik te maken van optimale
droogomstandigheden (bijv. temperatuur, vochtigheid en ventilatie) om schimmelgroei en
toxineproductie te voorkomen. De dikte van het te drogen voedsel moet worden aangepast
om systematisch de gewenste vochtigheidsgraad te bereiken. Draai indien nodig het materiaal
regelmatig om, om schimmelgroei te voorkomen.
De droogtemperatuur en -tijd zal afhangen van het product.
Zorg ervoor dat de producten grondig gecontroleerd worden, om fysische contaminatie te
vermijden (zie PVA 23).
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Fruitwijnen, cider, eau-de-vie,…
◦

◦

◦

◦

◦

Het vruchtensap wordt vóór de vergisting vaak geklaard (door sedimentatie, centrifugatie of
filtratie). Op deze manier wordt voorkomen dat er tijdens het vergisten teveel bezinksel ontstaat,
dat een contaminatiebron kan vormen.
Hou rekening met EU verordening 1332/2008 inzake voedingsenzymen wanneer u het vruchtensap
gaat pectineren (toevoegen van pectinolytische enzymen om vertroebeling van het sap tegen te
gaan).
Voeg niet meer dan 200 mg SO2 per liter vruchtenwijn toe (SO2 wordt gebruikt als antioxidant
en conserveermiddel, en om smaakafwijkingen tijdens het rijpen tegen te gaan). Opgelet: hou
rekening met de allergenenwetgeving (sulfiet moet op het etiket als allergeen worden vermeld) en
EU verordening 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven (zie ook het praktijkhandboek)!
Gebruik voor de rijping bijv. eiken fusten of metalen tanks met een kunststof binnenlaag die
geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Vraag de leverancier om u een Verklaring
van Overeenstemming te bezorgen dat bevestigt dat het fermentatiemateriaal geschikt is voor
contact met dit specifieke voedsel.
Filtreer en (eventueel) pasteuriseer de vruchtenwijn alvorens te bottelen.

Om de vorming van ethylcarbamaat tijdens de fermentatie te voorkomen, wordt aanbevolen om de
pitten van steenvruchten te verwijderen. Ethylcarbamaat is vooral problematisch voor eau-de-vie van
steenvruchten.
◦ Gebruik vruchten van eerste kwaliteit, zonder mechanische schade (onbeschadigde vruchten),
noch microbiologisch bederf en bij voorkeur ontpit. Wanneer de vruchten niet ontpit zijn, plet
ze voorzichtig om de pitten niet te breken.
◦ Behandel de geplette gefermenteerde vruchten na de fermentatie uiterst hygiënisch en beperk
de blootstelling aan licht.
◦ Gebruik aangepast materiaal voor de distillatie. Distilleer zodanig dat de alcohol traag en
gecontroleerd verdampt en gooi de eerste fracties van de geproduceerde alcohol weg.
◦ Gebruik bij het bottelen en voor de opslag flessen die geen licht doorlaten en stockeer ze op
een lage temperatuur (lager dan 20°C).

Toevoegen van aroma’s aan producten op basis van groenten en fruit (bijv. confituur met
bloesemaroma) of toevoegen van aroma’s op basis van planten/kruiden/groenten/fruit aan
levensmiddelen (bijv. gearomatiseerde azijn)
Aroma’s zijn stoffen die niet bedoeld zijn om als zodanig geconsumeerd te worden maar die aan
levensmiddelen worden toegevoegd om hieraan geur en/of smaak te geven of de geur/smaak te
wijzigen.
Respecteer bij het aromatiseren van levensmiddelen op basis van groenten en fruit de vereisten van
EU verordening 1334/2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende
eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen. Deze verordening geeft aan welke aroma’s
kunnen toegepast worden in specifieke producten volgens specifieke voorwaarden. In deze
verordening worden ook onder andere maximum gehaltes weergegeven van bepaalde stoffen, die
van nature aanwezig zijn in aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen,
die aanwezig mogen zijn in samengestelde levensmiddelen zoals verwerkte groenten en fruit, soep,
ingeblikte steenvruchten, dranken, … (zie bijlage III deel B van deze verordening).
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Bewaring na verwerking
◦
◦
◦
◦
◦

◦

Confituur en soortgelijken: bewaar de potten op een koele en droge plaats.
Bewaar de gedroogde producten donker en uit de buurt van hitte. Voorkom schimmelgroei door
ervoor te zorgen dat de producten droog blijven (afschermen van vocht).
Fruitwijnen, cider, …: bewaar op een koele plaats en beschermd tegen licht.
Eindproducten die voldoende zuur zijn (pH<4,5) en/of een sterilisatie ondergaan hebben, kunnen
op kamertemperatuur bewaard worden.
Eindproducten die slechts gepasteuriseerd zijn, moeten koel bewaard worden, tenzij ze na
pasteurisatie zodanige fysisch-chemische eigenschappen hebben (pH, aw, ...), waardoor groei van
micro-organismen niet meer mogelijk is en ze dus bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard
(bijv. vruchtensap, confituur, ...) indien ze correct verpakt worden.
Eindproducten die verse ingrediënten bevatten (bijv. olie met knoflook/groenten/verse kruiden)
moeten steeds gekoeld bewaard worden.

Andere reglementering
Voor sommige eindproducten bestaan er nog andere wetgevingen die niet onmiddellijk aan
voedselveiligheid gelinkt zijn maar wel in acht moeten genomen worden bij de bereiding (voorwaarden
van definitie, toegestane grondstoffen, toegestane ingrediënten, specifieke etikettering, toegestane
additieven bij vruchtensappen, …). De volgende Koninklijke Besluiten zijn beschikbaar via deze link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, door gebruik te maken van het NUMAC nummer.
◦ KB van 19 maart 2004 betreffende de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke
voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en
smeerbare vruchtenstroop (NUMAC nummer: 2004011150),
◦ KB van 22 november 2013 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke
producten (NUMAC nummer: 2013011553),
◦ KB van 28 april 1999 betreffende thee en thee-extracten (NUMAC nummer: 1999022516),
◦ KB van 17 september 1968 betreffende specerijen en specerijprodukten (NUMAC nummer:
1968091709),
◦ …
Glazen verpakkingen en afsluitingen moeten voldoen aan het KB van 11 mei 1992 betreffende
materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen (Bijlage 6).
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Bewerking en verwerking van groenten en fruit

3. Processtroomdiagrammen
Productie en verkoop van versneden groenten en fruit zoals groente- of fruitsalade

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
(groenten, fruit)

Opslag

PVA 1

CC P 3

Voorwassen
PVA 23

Voorsnijden, ontbladeren
PVA 23

Drinkbaar water

Wassen
PVA 23

Snijden, ontpitten
PVA 23

Wassen
PVA 23

Levensmiddelenadditieven

Mengen

Andere ingrediënten
PVA 5

Hittebehandeling

Afkoelen

CCP 9

CC P 7

Afwegen
CCP 23

Verpakken en etiketteren
P VA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van confituren of gelijkaardige producten zoals jam, gelei, marmelade,
compote, chutneys, tomatenpuree, vruchtencoulis

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
(vruchten/groenten)
PVA 1

CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Wassen
P VA 2 3

Schillen, snijden, ontpitten
P VA 2 3

Levensmiddelenadditieven

Mengen, pletten, pureren,
mixen

Andere ingrediënten
PVA 5

CCP 9

Hittebehandeling

CCP 23

Afvullen en afsluiten
PVA 6

Etiketteren
PVA 6
CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7

18
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Productie en verkoop van vruchten- en groentesappen

Ontvangst grondstoffen
(vruchten/groenten)

CCP 1

PVA 1

CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Voorwassen
PVA 23

Voorsnijden, ontbladeren
PVA 23

Drinkbaar water

Wassen
PVA 23

Schillen, snijden,
ontpitten

Levensmiddelenadditieven*

PVA 23

Mengen

Andere ingrediënten
PVA 5

Persen, mixen

CCP 9

Hittebehandeling

Bottelen
PVA 6

Etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7

*: zie ook KB van 22 november 2013 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde
soortgelijke producten
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Productie en verkoop van fruitwijnen of gelijkaardige producten zoals cider

Ontvangst grondstoffen
(fruit)

Opslag

Drinkbaar water

CCP 1

PVA 1

CCP 3

Wassen
PVA 23

Ontpitten, snijden, malen
PVA 23

Persen
PVA 2 3

Klaren

Levensmiddelenadditieven
(bijv. pectolytische enzymen)
Vergisting

Centrifugeren

Rijping

Filtreren
CCP 9

Hittebehandeling

SO2

Bottelen

PVA 5
PVA 6

Etiketteren
PVA 6
CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van groentesoep

CCP 1

Ontvangst van grondstoffen
(groenten)
P VA 1

CCP 3

Opslag

Wassen
P VA 2 3

Drinkbaar water

Schillen, snijden
P VA 2 3

Wassen
P VA 2 3

Levensmiddelenadditieven

Andere ingrediënten
(bijv. kruiden)

Mengen en/of mixen
PVA 5

CCP 9

Hittebehandeling

CCP 7

Afkoelen

Verpakken en etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van fruit op siroop (bijv. aardbeien op siroop), fruit op alcohol (bijv. krieken
op jenever), groenten op azijn (bijv. uitjes in azijn), kruidenolie (bijv. basilicumolie) of andere
gelijkaardige producten (o.a. bloemenwater), …

CCP 1

Ontvangst van grondstoffen
(bijv. groenten, fruit,
kruiden, noten)
PVA 1

CC P 3

Opslag

Drinkbaar water

Wassen
PVA 23

Schillen, snijden, ontpitten
PVA 2 3

Levensmiddelenadditieven

Mengen
PVA 5

Hittebehandeling

Andere ingrediënten (bijv. azijn, olie,
siroop, alcohol, suiker)

CC P 9

Rusten/trekken

Filteren
PVA 2 3

Afvullen en afsluiten
PVA 6

Etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van fruitsiroop (bijv. ananassiroop)

CCP 1

Ontvangst van grondstoffen
(fruit)
PVA 1

CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Wassen
PVA 2 3

Sap extraheren

Filteren

Levensmiddelenadditieven

Mengen
PVA 5

Suiker en andere ingrediënten
(bijv. kruiden)

CCP 9

Aan de kook brengen

Afvullen
PVA 6

CCP 9

Pasteuriseren

Afkoelen

Etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van gedroogde groenten, fruit en kruiden

CCP 1

Ontvangst van grondstoffen
(bijv. groenten, fruit, kruiden)
P VA 1
CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Wassen
PVA 2 3

Schillen, snijden, ontpitten
PVA 2 3

CCP 9

Drogen (bijv. in een oven)

Afkoelen

Visuele controle, zeven, afwegen
PVA 2 3

Verpakken en etiketteren
P VA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
P VA 7
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Productie en verkoop van gearomatiseerde azijn verkregen door fermentatie (bijv. appelazijn)

CCP 1

Ontvangst van grondstoffen
(bijv. appels)
PVA 1

CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Wassen
PVA 2 3

Snijden, malen, persen
PVA 2 3

Andere ingrediënten
(bijv. water, suiker, gist)

Mengen
PVA 5

Levensmiddelenadditieven

Vergisting

Klaren

Filteren
PVA 2 3

CC P 9

Hittebehandeling

Afvullen en afsluiten
PVA 6

Etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Bewerking en verwerking van groenten en fruit

Productie en verkoop van lactogefermenteerde groenten

CC P 1

Ontvangst van grondstoffen
(groenten)
PVA 1

CCP 3

Opslag

Drinkbaar water

Voorwassen
PVA 23

Schillen, pellen
PVA 2 3

Drinkbaar water

Wassen
PVA 2 3

Snijden, raspen
PVA 2 3

Andere ingrediënten
(bijv. kruiden, zout)

Mengen of pekelen
PVA 5

Vergistingsvaten vullen

Bokalen vullen

Etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van andere eindproducten
Men kan zich op de voorgaande flowcharts inspireren voor de verwerking van groenten en fruit tot
andere eindproducten dan reeds beschreven zoals vruchtenlimonade, mosterd, pesto, tapenade,
humus, geconfijt fruit, smoothies, ice-tea, ...
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x M: te hoge
temperatuur

Ontvangst
grondstoffen
(bijv. vers fruit)

Diepvriesproducten:
t° max.-18°C; een korte opwaartse
schommeling tot -15°C is
toegelaten

Kerntemperatuur voorgeschreven
door de fabrikant en vermeld op
het etiket

Maximale t° gedefinieerd in Tabel
1 van het praktijkhandboek.

Normen en kritische
grenswaarden
De afwijkingen registreren

Steekproefsgewijze
controle van de
temperatuur van de
goederen bij ontvangst

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel zodat de maximale wachttijd vóór opslag
op de juiste temperatuur gerespecteerd wordt

De producten zo snel mogelijk verwerken om op
een gepaste manier het risico te elimineren of de
micro-organismen te vernietigen

De producten sneller op een aangepaste plaats en
temperatuur opslaan

Controle van de efficiëntie van de voorgestelde
acties door de leverancier, door bijv.
verhoogde ingangscontrole bij de betrokken
leverancier

De leverancier vragen welke acties hij ondernomen
heeft om te vermijden dat het probleem zich
herhaalt

De afwijkingen melden aan de leverancier

De producten weigeren bij de levering

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 1 – Ontvangst

4. Kritische controlepunten (CCP’s) en punten van aandacht (PVA’s)

Bewerking en verwerking van groenten en fruit
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x M: te hoge
temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

Temperatuur
gekoelde
levensmiddelen
(koelruimte,
koelmeubels)

Temperatuur
diepgevroren
levensmiddelen
(diepvries)
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Een korte opwaartse
schommeling tot -15°C
is toegelaten in de
winkelmeubelen

t° max. -18°C

Norm:

Kerntemperatuur
voorgeschreven door de
fabrikant en vermeld op het
etiket

Maximale t° gedefinieerd
in Tabel 1 van het
praktijkhandboek

Normen:

Normen en kritische
grenswaarden

Dagelijkse controle van de
temperatuur van de
diepvriezers

Opslag: kerntemperatuur van de producten meten
en beoordelen of de producten verwerkt kunnen
worden om het risico te elimineren of op een gepaste
manier vernietigd moeten worden

Controle van de goede
werking van de koelmeubels
(t°, …) bij de start van de
bediening

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de implementatie van de
maatregelen van bewaking

Temperatuur bijregelen

In geval van defect, laten de vriesapparatuur
repareren door een koeltechnicus

Bereid of vernietig ontdooide producten onmiddellijk,
en bereid ze binnen de 24 uur*. Zeker niet opnieuw
diepvriezen!

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de implementatie van de
maatregelen van bewaking

In geval van defect, laat de koelapparatuur repareren
door een koeltechnicus

Temperatuur bijregelen

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Dagelijkse controle van
temperatuur van de
koelruimten

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar
* Men kan van deze tijd afwijken indien in een gevarenanalyse aangetoond wordt dat er geen risico is voor de consument.
De gegevens van de gevarenanalyse die tot de conclusie hebben geleid dat er geen risico is, moeten beschikbaar zijn tijdens een controle van het FAVV.

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 3 – Temperatuur gekoelde en diepgevroren levensmiddelen tijdens opslag, verdeling en bediening

Bewerking en verwerking van groenten en fruit
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Na 24 uur: maximale t°
gedefinieerd in Tabel 1 van het
praktijkhandboek

x M: te hoge
temperatuur

Steekproefsgewijze
controle van de tijd die
nodig is om producten
voldoende af te koelen,
met speciale aandacht
voor risicoproducten of
producten die moeilijker
te koelen zijn (bijv. grote
volumes)

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Afkoelen tot 10°C
(kerntemperatuur) in max. 2 uur

x M: te trage
afkoeling

Temperatuur en
tijd tijdens het
afkoelen van warme
levensmiddelen die
gekoeld bewaard
moeten worden

Normen en kritische
grenswaarden

Gevaar/
risico

Beschrijving

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

De houdbaarheid van de producten verkorten (bijv.
de betrokken producten sneller gebruiken)

Een snelkoeler installeren

De methode voor afkoeling aanpassen zodat de
producten sneller afgekoeld kunnen worden: bijv.
in functie van de aard van de producten plaatsen
onder koud stromend drinkwater of in ijswater,
verdelen in kleinere porties, regelmatig mengen
om de koeling te versnellen, ...

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

CCP 7 – Afkoelen van warme levensmiddelen die gekoeld bewaard moeten worden

Bewerking en verwerking van groenten en fruit
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x M:
onvoldoende

Steriliseren of
pasteuriseren

Het aanhouden van een
opgegeven kerntemperatuur
gedurende een bepaalde tijd
(afhankelijk van het product)
tijdens de warmtebehandeling.

Normen en kritische
grenswaarden
Controle van de tijd/
temperatuur combinatie
bij elke productie

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

verhitting

Gevaar/
risico

Beschrijving

CCP 9 – Steriliseren of pasteuriseren

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

Opnieuw verhitten of de betrokken levensmiddelen
vernietigen

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Module GL G-044 versie 1 d.d. 12-1-2021

x M: te hoge
zuurstofconcentratie

x M: te lage CO2concentratie

Vacuüm verpakken

Verpakken onder
gewijzigde
atmosfeer

In geval van verpakken onder
zuurstofarme atmosfeer:
max. 0,5% restzuurstof, max.
3% absolute afwijking van
CO2-concentratie (gemeten
onmiddellijk na het verpakken)

In geval van verpakken
onder gewijzigde atmosfeer:
bedrijfsspecifieke norm
vastgelegd per product(groep) en
per verpakkingstype

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

Normen en kritische
grenswaarden

Controle van de
gassamenstelling bij verpakking
onder gewijzigde atmosfeer:
• op basis van het interne
controlemechanisme van de
machine; of
• manuele controle (minstens bij
aanvang en bij afronden van een
productielot en bij elke wijziging
van de gassamenstelling)

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Visuele controle van het vacuüm
bij elke verpakking (sluit de
verpakking voldoende aan?) of
controle van het vacuüm met
behulp van een meettoestel bij
elke productie

Zorg voor een bijkomende opleiding van
het personeel in verband met de correcte
implementatie van de toegepaste
technologie

Oorzaak van het probleem nagaan en
vermijden dat het zich kan herhalen:
• toestel beter afstellen
• de werking van de gebruikte toestellen
controleren en indien nodig (laten)
herstellen

Betrokken producten herverpakken of
vernietigen

De afwijkingen registreren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Bewerkingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 23 – Vacuüm verpakken of verpakken onder gewijzigde atmosfeer

Bewerking en verwerking van groenten en fruit
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34
Steekproefsgewijze
controle van de
houdbaarheidsdata van de
producten bij ontvangst

Voorverpakte producten bestemd
voor de consument die hun
houdbaarheidsdatum niet
overschreden hebben
Beslissen over een
houdbaarheidsdatum bij nietvoorverpakte producten

x M: overschrijding
houdbaarheid

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Steekproefsgewijze
controle
van de versheid van de
producten bij ontvangst

Verse producten (bijv. rotte
plekken bij appels)

+ M:
kruisbesmetting

Controle van de efficiëntie van de
voorgestelde acties van de leverancier,
door bijv. verhoogde ingangscontrole bij de
betrokken leverancier

De leverancier vragen welke acties hij
ondernomen heeft om te vermijden dat
het probleem zich herhaalt

De afwijkingen melden aan de leverancier

De producten weigeren bij de levering

Steekproefsgewijze
visuele
controle van de
verpakking
bij ontvangst

Verpakking proper en niet
beschadigd

+ CFM: beschadigde
verpakking

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Bewerkingsmethode
en frequentie

Ontvangst

Normen en kritische
grenswaarden

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 1 - Ontvangst

Bewerking en verwerking van groenten en fruit
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+ C:
kruisbesmetting
allergenen

Besmetting van
grondstoffen met
allergenen tijdens
opslag en productie

Afwezigheid van allergenen die
geen ingrediënt zijn

Normen en kritische
grenswaarden
Continue aandacht
voor mogelijke
kruisbesmetting van
allergenen tijdens opslag
en productie

Bewerkingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de werkinstructies
(afwegen, productvolgorde, …) en de
procedure voor reiniging

• Procedures in verband met de
reiniging van het werkmateriaal
herzien
• Productvolgorde herzien zodat
besmetting door achterblijvende
allergenen vermeden wordt
•…

Kruisbesmetting vermijden door:

Indien een kruisbesmetting niet te
vermijden valt, mogelijks besmette
producten identificeren en de
consument hierover informeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

PVA 5 – Besmetting van grondstoffen met allergenen tijdens opslag en productie
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x M: gebrek aan/
foutieve
houdbaarheidsdatum
of
bewaarcondities

Verpakking en
etikettering van
(eigen) voorverpakte
producten voor
verkoop
Voldoende afgesloten
verpakking

Controleren van het
verpakkingsmateriaal bij
de ontvangst ervan

Visuele controle van de
producten bij verkoop

Zorg voor een bijkomende opleiding van
het personeel in verband met de juiste
toepassing van de te respecteren regels
omtrent de materie van verpakking en
etikettering

Oorzaak van het probleem nagaan en
vermijden dat het zich kan herhalen:
• de werking van de gebruikte toestellen
controleren
• andere verpakkingsmaterialen
gebruiken

Producten met een verkeerde etikettering
verwijderen en opnieuw etiketteren

Indien nodig,
houdbaarheidsstudies
uitvoeren

Onbeschadigde, geschikte
en intacte verpakking

Vernietig producten met een beschadigde
verpakking (= afval)

Continue aandacht voor
de etikettering

Correcte vermeldingen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Bewerkingsmethode
en frequentie

Normen en kritische
grenswaarden

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

+ C: allergenen niet
vermeld op etiket

+ C: contaminatie
door
verpakkingsmateriaal

+ CFM: beschadigde
verpakking

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 6 – Verpakking en etikettering van (eigen) voorverpakte producten voor verkoop
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x M:
overschrijding
houdbaarheid

Overschrijden
houdbaarheid van
bederfbare
producten
Maximale tijdsduur van gekoelde
producten in toonbank/verkoop
is afhankelijk van het product

Producten die hun uiterste
consumptiedatum niet
overschreden hebben

Normen en kritische
grenswaarden
Dagelijkse controle van de
data van minimale
houdbaarheid of uiterste
consumptiedata van de
producten

Bewerkingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Zorg voor een bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de maatregelen van
bewaking

Gooi producten weg waarvan de uiterste
consumptiedatum is verstreken, ze worden
als afval beschouwd en moeten op een juiste
manier worden vernietigd

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

PVA 7 – Houdbaarheid van bederfbare producten tijdens opslag en verkoop
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+ F: besmetting

Fysische
contaminatie tijdens
het be- en verwerken
van groenten en fruit
Visuele controle vóór
en na de productie op
het intact zijn van de
gebruikte messen, snijen persmachines en het
glasmateriaal

Afwezigheid van steentjes,
zand, … in de producten
Afwezigheid van
glasscherven

Continue aandacht voor
mogelijke besmetting en
visuele controle tijdens de
productie

Bewakingsmethode en
frequentie

Afwezigheid ijzervijlsel van
messen en platen bestaande
uit metaal afkomstig van
apparatuur

Normen en kritische
grenswaarden

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Zorg voor een bijkomende opleiding
van het personeel in verband
met de toepassing van de juiste
productiemethodes

Messen en metalen onderdelen van
machines controleren op slijtage

Fysische contaminanten verwijderen
op hygiënische wijze en product niet
vernietigen indien het product na
verwijderen als veilig kan worden
beschouwd

Producten waarin kleine deeltjes
(metaaldeeltjes…) aanwezig zijn die niet
volledig kunnen worden verwijderd,
vernietigen

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

PVA 23 – Fysische contaminatie tijdens het be- en verwerken van groenten en fruit
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