
	  

Contaminatie-beheerstool  

Productie 
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) • Geen spoelcharge tussen niet- biologische en biologische productie  

• Recipiënten (emmers) en scheppen die gebruikt werden tijdens 
productie zijn onvoldoende gereinigd 

• Contaminatie met stof (bij afvulling van stofrijke producten bv.) 

• Onvoldoende reiniging of niet volgens de procedure voor de start 
van de bioproductie 

• Scheidingsprocedure 
• Risicobeoordeling 

 

Opleiding bio • Personeel weet niet op welke punten gecontroleerd moet worden 
tijdens productie 

• Interne receptuur is niet duidelijk en verschilt licht tussen 
biologische en niet-biologische variant van hetzelfde product 

• Wijziging in de receptuur is intern niet duidelijk gecommuniceerd 

• Training personeel 
• Procedure ‘Recepturen’ 
• Risicobeoordeling 

Product of halffabricaat • Nieuw product of halffabricaat (dat verkocht zou worden) staat niet 
op het certificaat 

• Product of halffabricaat is niet duidelijk biologisch geëtiketteerd in 
productie 

• Restanten grondstof gaan slecht afgesloten in nieuwe verpakking of 
slecht gelabeld terug naar opslagruimte voor grondstoffen.  

• Training personeel 
• ‘Tracering’ 
• Risicobeoordeling 

Contaminatie met niet-
toegelaten ingrediënt 

• In de afweegruimte waar de recepten worden samengesteld, wordt 
een niet-bio variant geschept 

• Risicobeoordeling 

• Training personeel 



	  

 • Door onduidelijke labels of gebrek aan labeling van halffabricaten 
in afweegruimte of tijdens productie, geraken niet-biovarianten in 
de bioproductie 

• Productflow 

 

Contaminatie met 
reinigingsmiddelen 

• Er was onvoldoende naspoeling (vb bij gebruik middelen op basis 
van quaternaire ammoniumverbindingen of chloraten), waardoor 
het staal een residu bevat van deze producten 
 

• Training personeel 

• Reiniging 

• Risicobeoordeling 

Contaminatie met 
middelen voor 
ongediertebestrijding 

• De wachttijd van de bestrijdingsproducten werd niet gerespecteerd, 
waardoor het staal een residu bevat van deze producten (vb. 
verneveling) 

• Er zijn onvoldoende voorzorgsmaatregelen (afdekken, verplaatsen) 
wat betreft producten, stock en grondstoffen tijdens het gebruik 
van een bestrijdingsmiddel.  

• Training personeel 

• Reiniging’ 

• Risicobeoordeling 
 

Twijfel • De balans voor specifieke productie is niet in balans 

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

• Training personeel 

• Risicobeoordeling 

Registratie • Geen registratie van de betrokken partijen (hoeveelheden, 
lotnummers, …) 

• Geen registratie van de reiniging 

• Geen registratie van de biologische productie-runs 

• Geen of onvolledige registratie van verliezen van ingrediënten 
tijdens productie 

• Training personeel 

• Reiniging  

• Risicobeoordeling 

• Tracering 

Tracering • Tijdens de productie is er geen duidelijkheid over de lotgegevens 
van het product 

• Geen registratie van het gebruik van ingrediënten 

• Tracering 

• Productflow 

• Risicobeoordeling 

	  
Extra Tips 
	  



	  

• Bij eventuele spoelcharge nodig voor reiniging voor start bio-productie motiveer je de 
hoeveelheid naar je controleorganisatie. 

• Vaak wordt de bioproductie voorzien bij de start van de dag of van de week (na een noodzakelijke grondige reiniging). Toch voorzie 
je best ook een duidelijke procedure voor wanneer er een bijkomende dringende biologische productie voorzien moet worden.  

• Motiveer via validatie waarom contaminatie voorkomt na een bepaalde reinigingsprocedure. Je kan je bv. baseren op validatie die 
gebruikt wordt voor het vermijden van crosscontaminatie van de allergenen. 

• Voorzie afzuiging van stof bij een stofrijke productie.  
• Voorzie scheppen in één bepaalde kleur. Die kleur mag enkel voor bio gebruikt worden. 
• Soms is de enige oplossing een aparte productielijn of productieruimte. 
• Maak een gedetailleerd stappenplan om te weten waar er een risico bestaat op contaminatie is en waar de producten/grondstoffen 

over dezelfde lijn gaan (transportbanden). 
• 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. 
• Neem de procedures voor bio mee op in het algemeen kwaliteitshandboek. 
• Zorg steeds dat korte stockage van producten en halffabricaten tijdens productie duidelijk gelabeld zijn. 
• Bepaalde reinigingsproducten moeten goed nagespoeld worden met water. 
• Maak bij knaagdierbestrijding gebruik van pasta’s. 
• De aanbevolen wachttijd van  ongediertebestrijdingsmiddelen is gebaseerd op conventionele MRL-waarden: Bij bio ligt deze limiet 

lager. Zorg voor voldoende voorzorgen (afdekken, verplaatsen bioproducten). 
• Over sommige desinfecterende reinigingsproducten voor werktafels bestaat het idee dat ze verdampen, terwijl ze net niet-

toegelaten residu’s achterlaten. Spoel dus zeker ook de werktafels na met water. 
• Bij SIP-reiniging zijn er vaak toch nog manuele reinigingen nodig van bepaalde stappen met hoger risico. Hou hier rekening mee. 

 


