
	  

Contaminatie-beheerstool  

Ontvangst 
Ter info: Deze contaminatietool helpt de risico’s op contaminatie in kaart te brengen met concrete voorbeelden, geeft aan wat best 
opgenomen kan worden in de kwaliteitsprocedures rond scheiding bio en niet-bio en geeft enkele tips over mogelijke oplossingen. Dit is 
maar één onderdeel van een groter document. De volledige contaminatietool kan je vinden op www.bfvl.be/contaminatie.  
 

	  
Mogelijke  risico’s Voorbeelden van wat er kan mislopen In welke procedures neem je dit 

op?  
Scheiding (tijd/ruimte) • Biologische en niet-biologische goederen worden bij 

ontvangst verwisseld 
• Biologische producten worden in een foute silo/tank gelost 
• Geen spoelcharge bij bulkontvangst tussen niet-biologische 

en biologische ontvangst 

• Ontvangst 
• Risicobeoordeling 
• Scheiding 

Opleiding bio • Personeel weet niet op welke punten gecontroleerd moet 
worden bij ontvangst 

• Training personeel 
• Risicobeoordeling 

Verplichte aanduidingen • Op de documenten staan niet alle verplichte gegevens. Vb.  
Omschrijving product bevat geen 'Bio' of CO-code leverancier 
is afwezig 

• Op het product staan niet alle verplichte gegevens 

• Slecht leesbare of onduidelijk gelabelde grondstoffen 

• Aankoop 
• Ontvangstcontrole 
• Risicobeoordeling 

Tracering • Op de documenten of op het ontvangende product staat 
geen lotcode 

• Lotcode op documenten komt niet overeen met de lotcode 
op de verpakking 

• Procedure ‘Tracering’ 
• Ontvangstcontrole 
• Risicobeoordeling 

 

Type product (bulk, import, 
verpakt product, ...) 

• Import: er is voor bepaalde partij geen certificate of 
Inspection (COI) beschikbaar  

• Aankoop/Herkomstcontrole 

• Ontvangstcontrole 



	  

• Bulk: er zijn geen reinigingsdocumenten van de container 

• Vlees: er is geen verhandelingsbon voor het aangekochte 
karkas 

• Import en internationale verschepingen is gebeurd via hubs. 
Die passen soms standaard bepaalde 
desinfecteringsmethodes toe 
 

• Risicobeoordeling 

 

Type leverancier 
(loonwerker, onder-
aannemer, transporteur, 
verdeler, importeur, …)  
 

• Op leverdocumenten staan andere gegevens van afkomst 
dan voorzien 
 

• Ontvangstcontrole 

• Risicobeoordeling 

 

Twijfel • Er ontbreken bepaalde gegevens op het etiket van het 
bioproduct 

• Er werd met de twijfel niets gedaan; ze werd niet gemeld aan 
het controleorgaan.  
 

• Ontvangstcontrole 

• Risicobeoordeling 

Registratie • Import: Eerste geadresseerde: het vak 21 van COI werd niet 
geviseerd en is niet nagekeken op de volledigheid met de 
andere documenten 

• Er is geen registratie over het feit dat de ontvangst volgens 
de procedures uitgevoerd werd.  
 

• Aankoop 

• Ontvangstcontrole 

• Risicobeoordeling 

• Training personeel 
 

	  
Extra Tips 
	  

• Bij eventuele spoelcharge bij ontvangst motiveer je de hoeveelheid naar je controleorganisatie. 

• Als medewerkers de ruimere context van biologische certificering meekrijgen en begrijpen, dan zien ze bepaalde procedures rond 
bio minder over het hoofd. Voorzie dus opleidingen.  

• Geef een concrete training met voorbeelden. 



	  

• Vermeld verplichte aanduidingen bij bestelling of in contractvoorwaarden.  
• Doe je aan loonwerk en ontvang je een product van een klant, organiseer dan dezelfde 

ontvangstcontrole als wanneer je het product zelf zou aankopen.  
• Een bijkomend duidelijk kleurlabel aanbrengen bij ontvangst helpt duidelijkheid en scheiding verderop in de keten.  
• Bij het opstellen van een importcontract, vermeld je bij de oplijsting van nodige documenten ook ‘Certificate of Inspection (COI)’ 
• De controleorganisaties beschikken over 1 contactpunt dat je verplicht bent om te contacteren in geval van twijfel. Zorg dat deze 

contactinformatie up-to-date is en voor iedereen beschikbaar. Geef elk geval van twijfel door aan de controleorganisatie.  

 


