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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 de productie van belegde broodjes. De activiteit bestaat uit het
smeren en beleggen van broodjes, pistoletbroodjes, sandwiches, stokbrood, enz. met eenvoudige
ingrediënten, zoals boter, smeerbare vetproducten, groenten, fruit, vlees, vleesproducten of
vleesbereidingen, vis of visserijproducten, bereide slaatjes, eieren…

1.2 Hoe deze module toepassen?
ðð Pas de goede hygiënepraktijken (GHP), beschreven in deze module, correct toe;
ðð 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);
ðð 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, laboanalyses…).
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 einde
van het proces een veilig eindproduct te bekomen:
ðð Controleer (bekijk, meet, weeg…) volgens de opgegeven bewakingsmethode en met de opgelegde
frequentie of de normen en kritische grenswaarden worden gerespecteerd;
ðð 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!
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Wanneer u niet van de versoepelingen kan genieten, moet u alle controles registreren en niet alleen de
niet-conformiteiten.

2. Goede hygiënepraktijken
De houdbaarheid van belegde broodjes moet beperkt worden tot 1 dag. Hou bij de bereiding van
belegde broodjes rekening met volgende temperatuursvereisten:
•
•

•

Bewaar de ingrediënten bij de wettelijke bewaartemperatuur (zie praktijkhandboek);
De bewaartemperatuur van belegde broodjes wordt bepaald door het ingrediënt waarvan de
vereiste bewaartemperatuur de laagste is. Doorgaans komt dit neer op 4°C of 7°C, afhankelijk
van het beleg;
Wegens het mogelijke verlies van de organoleptische kwaliteit bij de gekoelde bewaring van
belegde broodjes, mogen deze gedurende maximum 3 uur bij een temperatuur tot 13°C
bewaard worden op voorwaarde dat de belegde broodjes daarna nog gedurende maximum 4
uur op kamertemperatuur bewaard worden door de consument1. Opgelet, deze afwijking van de
wettelijke bewaartemperatuur geldt niet voor belegde broodjes met vers vlees en vleesbereidingen
(bijv. carpaccio, gehakt vlees, filet américain…) of verse vis!

¹ Advies 10/2015: Evaluatie van de microbiologische risico’s van een niet-gekoelde bewaring van belegde broodjes.
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3. Processtroomdiagrammen
Bereiding en verkoop van belegde broodjes
CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

CCP 3

Opslag bij
omgevingstemperatuur
(droge opslag)

Gekoelde opslag
PVA 7

Uitpakken

PVA 7

Uitpakken

CCP 3

Bereiding groenten,
fruit en eieren
PVA 5
CCP 3

Gekoelde tussenopslag
PVA 7

Belegde broodjes
samenstellen
PVA 5

Broodjes verpakken
PVA 6
CCP 3

Gekoeld bewaren
PVA 7

Bediening/verkoop
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x M: te hoge
temperatuur

Ontvangst

Diepvriesproducten: t° maximum
-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; een
korte opwaartse schommeling
van 3°C is toegelaten

Normen en kritische
grenswaarden
De afwijkingen registreren

Steekproefsgewijze
controle van de
temperatuur van de
goederen bij ontvangst

Personeel opleiden zodat de maximale wachttijd
gerespecteerd wordt

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

De producten sneller op een aangepaste plaats en
temperatuur opslaan

Controle van de efficiëntie van de voorgestelde
acties van de leverancier, door bijvoorbeeld
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)

Module: Productie van belegde broodjes

Module SA G-044 versie 1 d.d. 26/4/2016

Module SA G-044 versie 1 d.d. 26/4/2016
t° max. -18°C

Norm:

Kerntemperatuur
voorgeschreven door de
fabrikant en vermeld op het
etiket

Maximale t° gedefinieerd
in Tabel 1 van het
praktijkhandboek; een korte
opwaartse schommeling van
3°C is toegelaten

Normen:

Normen en kritische
grenswaarden

Dagelijkse controle van de
temperatuur van de diepvriezers
en in geval van afwijking
temperatuur bijregelen

Steekproefsgewijze controle
van de kerntemperatuur van
de producten tijdens en op het
einde van de bediening via bijv.
buffetten

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

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Dagelijkse controle van
temperatuur van de koelruimten
en in geval van afwijking
temperatuur bijregelen

2 Men kan van deze tijd afwijken indien in een gevarenanalyse aangetoond wordt dat er geen risico is voor de consument.

Bijkomende opleiding van het personeel in verband met de
maatregelen van bewaking

In geval van defect een koeltechnicus verwittigen

Ontdooide producten onmiddellijk, en zeker binnen de 24
uur2, bereiden of vernietigen. Zeker niet opnieuw invriezen!

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Bijkomende opleiding van het personeel in verband met de
maatregelen van bewaking

In geval van defect een koeltechnicus verwittigen

Verdeling van maaltijden en koude bediening:
•
producten waarvan de temperatuur te hoog is, moeten
worden verwijderd
•
betere beheersing van de temperatuur voor de
bediening van de producten
•
de producten korter voor de start van de bediening
klaarzetten

Opslag: producten verwerken om het risico te elimineren of
op een gepaste manier vernietigen

De afwijkingen registreren

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:

diepgevroren
levensmiddelen
(diepvries)

Temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

Temperatuur

gekoelde
levensmiddelen
(koelruimte,
koelmeubels,
buffetten)

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 3 – Temperatuur gekoelde en diepgevroren levensmiddelen tijdens opslag, verdeling van maaltijden en bediening
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Verse producten
Producten die hun
houdbaarheidsdatum niet
overschreden hebben

+ M: kruisbesmetting

x M: overschrijding
houdbaarheid
Steekproefsgewijze controle
van de houdbaarheidsdata
van de producten bij
ontvangst

Steekproefsgewijze controle
van de versheid van de
producten bij ontvangst

Steekproefsgewijze visuele
controle van de verpakking
bij ontvangst

Bewakingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Verpakking proper en niet
beschadigd

+ CFM: beschadigde
verpakking

Ontvangst

Normen en kritische
grenswaarden

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 1 – Ontvangst

Controle van de efficiëntie van de
voorgestelde acties van de leverancier,
door bijvoorbeeld 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
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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

Bewakingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Procedures in verband met de
reiniging van het werkmateriaal
herzien
Productvolgorde herzien zodat
besmetting door achterblijvende
allergenen vermeden wordt
…
Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de werkinstructies
(afwegen, productvolgorde… ) en de
procedure voor reiniging

•

•

•

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

Onbeschadigde,
geschikte en intacte
verpakking

Correcte vermeldingen

Normen en kritische
grenswaarden

Producten met een verkeerde etikettering
verwijderen en opnieuw etiketteren

Indien nodig,
houdbaarheidsstudies
uitvoeren

Controleren van het
verpakkingsmateriaal bij de
ontvangst ervan

Personeel opleiden

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 beschadigde
verpakking verwijderen als afval

Continue aandacht voor de
etikettering

Visuele controle van de
producten bij verkoop

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:

+ C: allergenen niet
vermeld op etiket

+ C: verontreiniging 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
bederfelijke producten
Opslag verse eieren
van eigen productie:
gebruiken tot max. 28
dagen na legdatum

Producten die hun uiterste
consumptiedatum niet
overschreden hebben

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

Bewakingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de maatregelen van
bewaking

Producten waarvan de uiterste
consumptiedatum overschreden is,
verwijderen als afval

Corrigerende maatregelen en correctieve acties

PVA 7 – Houdbaarheid van bederfelijke producten tijdens opslag en verkoop
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