
 

 1 

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ  
VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID  
VAN DE VOEDSELKETEN 
 
 

 
 
 
 

 
 

ADVIES 11-2011 
 
 
Betreft: Evaluatie van de gids voor goede hygiënepraktijken in de 
broodbakkerij – banketbakkerij – chocoladebewerking – ijsbereiding (dossier 
Sci Com 2011/19) 
 
Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 14 oktober 2011. 

 

 
 
 
 

Samenvatting 
 
Dit advies betreft de wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids voor de brood- en 
banketbakkerij. Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om de goede 
hygiënepraktijken te evalueren alsook bijlage 10 en bijlage 11 van de gids. 
 
De autocontrolegids (G-026) is van toepassing op broodproducten, banketbakkerijproducten, 
viennoiserie en patisserieproducten alsook op chocolade, ijsbereidingen en belegde broodjes. 
De risicobeoordelingen met betrekking tot de opslag en het transport van gekoelde en 
diepgevroren producten op basis waarvan de aanpassingen in de gids gebaseerd zijn, zijn 
wetenschappelijk goed onderbouwd. De aanpassingen in de gids zijn correct en duidelijk 
uitgewerkt en worden bijgevolg goedgekeurd. Bijlage 10 inzake rauwe melk is over het 
algemeen goed uitgewerkt en wordt goedgekeurd mits enkele aanpassingen. Bijlage 11 
inzake broodfermentatie wordt goedgekeurd. 
 
 

Summary 
 
Advice 11-2011 of the Scientific Committee of the FASFC 

 
This advice concerns the scientific evaluation of the self-control guide for bakery products. 
 
 

Sleutelwoorden 
 
autocontrole, autocontrolegids, goede hygiënische praktijken, rauwe melk, broodfermentatie
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1. Referentietermen 

 

1.1. Vraagstelling 
 
De autocontrolegids voor de sector van de brood en banketbakkerij werd voorgelegd ter 
goedkeuring aan het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
Het initiatief van deze gids gaat uit van de Belgische federatie Broodbakkerij – Banketbakkerij 
– Chocoladeverwerking – Ijsbereiding (BBCI) v.z.w. in samenwerking met de Federatie voor 
de Grote Belgische Bakkerijen (FGBB). 
 
De evaluatie van de gids door het Wetenschappelijk Comité gebeurt conform de voorschriften 
opgenomen in artikel 9 van en bijlage III van het KB van 14 november 2003 betreffende de 
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid. 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om: 
 
- de risicobeoordeling met betrekking tot de opslag en het transport van gekoelde en 

diepgevroren producten te evalueren en op basis daarvan de in de gids aangepaste 
delen te evalueren; 

- bijlage 10 van de gids te evalueren; 
- bijlage 11 van de gids te evalueren. 

 
1.2. Wettelijke context 
 
Koninklijk Besluit 14 november 2003 betreffende de autocontrole, traceerbaarheid en 
meldingsplicht in de voedselketen. 
 
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de 
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van 
de levensmiddelensector. 

 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens vergadering van de werkgroep van 21 september 
2011 en de plenaire zitting van 14 oktober 2011; 

 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 
 
 
 
 

2. Aanbevelingen risicobeoordeling en goede hygiënepraktijken 
 
2.1. Risicobeoordeling van opslag en transport bij temperaturen hoger dan -
18°C (niet diepvries) 
 
Deze risicobeoordeling heeft als doel aan te tonen dat er geen significante kwaliteits- en 
voedselveiligheidsproblemen ontstaan indien half afgewerkte, licht ingevroren producten 
gedurende een beperkte periode getransporteerd worden of opgeslagen worden bij 
temperaturen hoger dan -18°C. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat deze 
risicobeoordeling wetenschappelijk goed onderbouwd is. De risicobeoordeling toont aan dat 
er geen voedselveiligheidsprobleem is voor de desbetreffende producten. Over de 
productkwaliteit doet het Wetenschappelijk Comité geen uitspraak aangezien dit aspect geen 
deel uitmaakt van haar bevoegdheid. Het Wetenschappelijk Comité merkt wel op dat de 
literatuurstudie omtrent microbiële stabiliteit van diepgevroren halfafgebakken brood 
wetenschappelijk exacter zou geformuleerd kunnen worden. De opmerkingen die het 
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Wetenschappelijk Comité hierop heeft, hebben geen invloed op de besluiten omtrent de 
risicobeoordeling en worden daarom niet verder in detail besproken. 

 
2.2. Risicobeoordeling en validatie 72u quarantaine voor diepvriesproducten 
 
Deze risicobeoordeling heeft als doel aan te tonen dat wanneer diepvriesproducten binnen 
een tijdspanne van 72 uren een temperatuur van -18°C in het volledige product behalen, er 
geen significante kwaliteits- en voedselveiligheidsproblemen ontstaan. Het Wetenschappelijk 
Comité is van mening dat deze risicobeoordeling wetenschappelijk goed onderbouwd is. De 
risicobeoordeling toont aan dat er geen voedselveiligheidsprobleem is voor de desbetreffende 
producten. Over de productkwaliteit doet het Wetenschappelijk Comité geen uitspraak 
aangezien dit aspect geen deel uitmaakt van haar bevoegdheid. 

 
2.3. Aanpassingen in de gids (G DEEL III, 2.1.2 en 2.8.3; DEEL IV-C, 4.1, 
Productgroep Ia en Ib; DEEL IV-D, 1.1 en 3.15) 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen opmerkingen en keurt de aanpassingen goed. 

 

3. Aanbevelingen bijlage 10 van de gids: Vereisten op gebied van 
gebruik van rauwe melk in brood-banketbakkerij 
 
3.1. Toepassingsgebied 
 
Het Wetenschappelijk Comité merkt op dat er meer nadruk moet gelegd worden op het feit 
dat rauwe melk enkel en alleen mag gebruikt worden voor de productie van producten die 
een warmtebehandeling ondergaan die tenminste equivalent is met een correct 
pasteurisatieproces. Het Wetenschappelijk Comité raadt aan een niet-exhaustieve lijst op te 
stellen van de producten waarbij rauwe melk niet mag gebruikt worden en om de opsomming 
van de producten waarbij rauwe melk wel mag gebruikt worden, te schrappen. Het moet heel 
duidelijk zijn dat wanneer bepaalde producten, die in de lijst staan waarbij rauwe melk wel 
mag gebruikt worden, in de praktijk zeker verhit worden. In de actuele lijst is dit niet duidelijk 
voor bv. tiramisu, banketbakkersroom vertrekkende van bepaalde poeders in de handel en 
bavarois. Wanneer deze producten zonder bijkomende verhitting worden gebruikt, is het 
gebruik van rauwe melk verboden. 

 
3.2. Risicobeoordeling, grondstof “rauwe melk”. 
 
Het Wetenschappelijk Comité raadt aan de zin “Deze pathogenen overleven een correct 
pasteurisatieproces (72°C/15 sec) niet maar sommige van hun kiemcellen of toxinen kunnen 
aan warmte weerstaan (D121°C=1 min).” te vervangen door de volgende zin: “Deze 
pathogene micro-organismen overleven in hun vegetatieve toestand een correct 
pasteurisatieproces (bv. 71°C/15 s) niet maar sommigen produceren sporen en/of toxines die 
de pasteurisatie overleven of weerstaan.” Voor deze aanpassing haalt het Wetenschappelijk 
Comité volgende argumenten aan: 

- Wettelijk gezien verloopt een pasteurisatieproces bij 71°C gedurende 15 s, bij 63°C 
gedurende 30 min of bij een equivalent daarvan. 

- De temperatuur waaraan sporen of toxines kunnen weerstaan afhankelijk is van de 
betreffende sporen en toxines. 

 
3.3. Ontvangst van rauwe melk 
 
3.3.1. Ontvangst en controle leverancier 
 
Het Wetenschappelijk Comité merkt op dat er geen onderscheid mag gemaakt worden tussen 
het leveren van minder of meer dan 100 liter rauwe melk, aangezien de gevaren in beide 
gevallen dezelfde zijn. 
 



 

 4 

De bakker moet verplicht (zowel bij het leveren van meer als minder dan 100 liter rauwe 
melk) twee maal per jaar een officiële analyse op antibiotica laten uitvoeren. 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de bakker zijn verantwoordelijkheid moet 
opnemen en moet kunnen verzekeren dat de geleverde melk vrij is van antibiotica. De bakker 
moet van de leverancier een attest krijgen dat garandeert dat de aangekochte melk geen 
antibiotica bevat. Het Wetenschappelijk Comité merkt hierbij op dat sneltesten op vele hoeves 
beschikbaar zijn. 
 
De richtwaarden voor de microbiologische analyses zijn 100 kve/g als doel en 1000 kve/g als 
tolerantie voor coagulase positieve staphylococcen, afwezigheid in 1 ml voor Listeria 
monocytogenes (zie bijlage document FAVV „Actiegrenzen voor microbiologische 
contaminanten in levensmiddelen) en 100 kve/g als doel en 1000 kve/g als tolerantie voor 
Bacillus cereus (zie document UGent „Microbiologische richtwaarden & wettelijke 
microbiologische criteria‟). Het Wetenschappelijk Comité raadt aan deze waarden op te 
nemen in de bijlage van de gids. 

 
3.3.2. Opslag van rauwe melk 
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat in de tabel een duidelijk onderscheid moet 
gemaakt worden tussen gepasteuriseerde producten (Max 7 °C – 2 à 4 dagen) en rauwe 
producten (Max 6°C – 2 à 3 dagen). In de huidige tabel staan deze beide producten door 
elkaar en wordt voor de bewaarcondities geen eenduidig onderscheid gemaakt. 

 
3.3.3. Gebruik van rauwe melk 
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat in de tabel „Controle van T° is aanbevolen‟ 
vervangen wordt door „Controle van T° is verplicht. Hierbij kan een visuele vaststelling van 
het koken van de melk volstaan‟. 

 

4. Aanbevelingen bijlage 11 van de gids: Brood fermentatie 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen opmerkingen en keurt de aanpassingen goed. 

 

5. Conclusie 
 
De autocontrolegids (G-026) is van toepassing op broodproducten, banketbakkerijproducten, 
viennoiserie en patisserieproducten alsook op chocolade, ijsbereidingen en belegde broodjes. 
De risicobeoordelingen met betrekking tot de opslag en het transport van gekoelde en 
diepgevroren producten op basis waarvan de aanpassingen in de gids gebaseerd zijn, zijn 
wetenschappelijk goed onderbouwd. De aanpassingen in de gids zijn correct en duidelijk 
uitgewerkt en worden bijgevolg goedgekeurd. Bijlage 10 inzake rauwe melk is over het 
algemeen goed uitgewerkt en wordt goedgekeurd mits enkele aanpassingen. Bijlage 11 
inzake broodfermentatie wordt goedgekeurd. 

 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 

 
Brussel, 14/10/2011 
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Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, 
K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, K. 
Raes*, C. Saegerman, B. Schiffers, M.-L. Scippo*, W. Stevens*, E. Thiry, T. van den Berg, M. 
Uyttendaele, C. Van Peteghem 

 
*: uitgenodigde experts 
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G. Daube (ULg) 

 
 
  

Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8; 
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 9 juni 2011. 
 
 

Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 


