
Bijlage: 
Beslissingsboom (niet van 
toepassing voor voedermiddelen van 
dierlijke oorsprong of voor Petfood) 

Salmonella aanwezig 

Voedermiddelen Andere 

Andere Voeder pluimvee Voeder Varken Voeder Runderen 

Serotypering Serotypering Serotypering Serotypering Serotypering 
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Actie 
Medium 

Actie 
light 

Actie 
light 

Actie light 
Actie 

Medium 
Actie 
Heavy 

Actie light 
Actie 
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 Bij landbouwer Bij fabrikant voedermiddelen Bij mengvoederfabrikant Bij handelaar 
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Voedermiddelen & mengvoeders: 

- Onderzoek bij de landbouwer  

- Indien niet de oorzaak, onderzoek 

leverancier/fabrikant  

- Waarschuwing1 

Voedermiddelen: 

- Oorzaakanalyse + preventieve 

maatregelen 

- Waarschuwing1 

Voedermiddelen, Voormengsel & mengvoeders: 

- Oorzaakanalyse + preventieve maatregelen 

- Onderzoek bij leverancier/fabrikant 
- Waarschuwing1 

Voedermiddelen, voormengsels & 

mengvoeders: 

- Oorzaakanalyse + preventieve maatregelen 

- Onderzoek bij leverancier/fabrikant 
- Waarschuwing1 
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Voedermiddelen & mengvoeders: 

- Onderzoek bij de landbouwer   

- Indien niet de oorzaak, onderzoek 

bij leverancier/fabrikant   

- Waarschuwing1 

Voedermiddelen (VM): 

- Beslag lot VM nog aanwezig     op bedrijf 

van vaststelling 

- Behandeling (van het VM zelf of      via 

gebruik in mengvoeders  (bv. 

pelletiseren) + bewijs afwezigheid (n=5) 

of vernietiging 

- Informatie afnemers lot VM + controle 

hierop + bij afnemers 

mengvoederfabrikant/ handelaar lot VM 

ook maatregelen (1) / (5) nemen 

- Onderzoek bron + preventieve 

maatregelen + maatregelen andere 

betrokken diervoeders  door bron 

- RASFF indien buitenlandse 

operatoren betrokken 
- PV1 

Voedermiddelen, voormengsels en aanvullende diervoeders (1): 

- Beslag lot VM nog aanwezig op bedrijf van vaststelling 

- Behandeling (van het VM zelf of via gebruik in mengvoeders (bv. 

pelletiseren) + bewijs afwezigheid n=5) of vernietiging of retour 

- Informatie afnemers lot VM + controle hierop + bij afnemers 

mengvoederfabrikant/handelaar lot VM ook maatregelen (1) / (5) nemen 

- Beslag alle aangemaakte voeders ongeacht de diersoort met lot VM, nog 

aanwezig bij fabrikant + behandeling + bewijs afwezigheid (n = 5) of 

vernietiging 

- Informeren afnemers aangemaakte voeders met lot VM dat actie medium of 

heavy zou geven volgens beslissingsboom (i.e. pluimvee-, varkens- en 

rundveevoeders en afhankelijk of het serotype kritisch is voor deze 

mengvoeders) + controle hierop 

- Onderzoek bron + preventieve maatregelen + maatregelen andere betrokken 

diervoeders door bron 

- Onderzoek bij leverancier/fabrikant 

- RASFF indien buitenlandse operatoren betrokken 
- PV1 

Mengvoeders (2) 

- Beslag mengvoeders nog aanwezig op het bedrijf van vaststelling 

- Behandeling + bewijs afwezigheid (n = 5) of vernietiging 

- Informatie afnemers + controle hierop 

- Onderzoek bron + preventieve maatregelen + maatregelen andere betrokken 

diervoeders door bron 

- RASFF indien buitenlandse operatoren betrokken 
- PV1 

Voedermiddelen, voormengsels &  

mengvoeders (5): 

- Beslag 

- Behandeling + bewijs afwezigheid (n = 5) of 

vernietiging of retour 

- Informatie afnemers + controle hierop + bij 

afnemers mengvoederfabrikant / handelaar 

maatregelen (1) / (2) / (5) nemen 

- Onderzoek bron + preventieve maatregelen 

+ maatregelen andere betrokken 

diervoeders door bron 

- Onderzoek bij leverancier / fabrikant 

- RASFF indien buitenlandse operatoren 

betrokken 
- PV1 
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Mengvoeders (4) 

- Beslagname van de voeders 

- Onderzoek bij de landbouwer  

- Indien niet de oorzaak, onderzoek 

bij leverancier/fabrikant  

- Waarschuwing1 

/ Mengvoeders (3): 

- Beslag van de voeders + recall 

- Behandeling + bewijs afwezigheid (n = 5) of vernietiging of retour 

- Informatie afnemers + controle hierop 

- Onderzoek bron + preventieve maatregelen + maatregelen andere betrokken 

diervoeders door bron 

- RASFF indien buitenlandse operatoren betrokken 
- PV1 

Mengvoeders (6): 

- Beslag + recall 

- Behandeling + bewijs afwezigheid (n = 5) of 

vernietiging of retour 

- Informatie afnemers + controle hierop 

- Onderzoek bron + preventieve maatregelen 

+ maatregelen andere diervoeders 

- RASFF indien buitenlandse operatoren betrokken 
- PV1 

1 Waarschuwing / PV tav de verantwoordelijke voor de besmetting. Indien de verantwoordelijke niet kan worden aangeduid WS aan diegene bij wie het monster werd genomen. Een waarschuwing zal steeds 

opgevolgd worden met een nieuwe monstername binnen 3 maand. Een 2de waarschuwing zal niet noodzakelijk aanleiding geven tot een PV wanneer de 2 besmettingen niet gerelateerd zijn. 

Indien het gaat om een vaststelling door de operator zelf (meldingsplicht) zal geen waarschuwing worden opgemaakt. 


