
	  

Contaminatie-beheerstool  

Recepturen 
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?  
Gebruik van niet 
toegelaten ingrediënt 

• Er wordt een niet-biologisch ingrediënt gebruikt dat niet vermeld 
staat in de biologische wetgeving  

• Er is geen ontheffing voor het gebruik van bepaalde niet-biologische 
ingrediënten (vb. hop) 

• De ontheffing voor bepaalde niet-biologische ingrediënten is 
intussen vervallen 

• Training personeel 

• Productflow 

• Recepturen 

 

Gebruik van niet-
toegelaten additief () 

• Het additief staat niet vermeld in de lijst met toegelaten additieven 
van de biowetgeving  

• Het additief voldoet niet aan de bijkomende vereisten zoals vermeld 
in de biowetgeving. Een voorbeeld is het gebruik van pectine, 
waarbij op de technische fiche niet de juiste verwijzing staat naar 
de vorm E440(i).  

• Er is geen goedkeuring van de overheid voor het gebruik van 
E250/E252 

• De draagstof die gebruikt wordt voor een aroma of additief is 
afkomstig van ggo-grondstoffen.  

• Training personeel 

• Productflow 

• Recepturen 
 

 

Gebruik van niet-
toegelaten technische 
hulpstoffen  
 

• De technische hulpstof staat niet vermeld in de lijst met toegelaten 
technische hulpstoffen van de biowetgeving  

• De technische hulpstof voldoet niet aan de bijkomende vereisten 
zoals vermeld in de biowetgeving. Een voorbeeld is gebruik van een 

• Training personeel 

• Productflow 

• Recepturen’ 



	  

niet-biologische plantaardige olie als plaatsmeermiddel.  
 

 

	  
Extra Tips 
	  

• Je vindt de lijst met toegestane additieven, hulpstoffen en niet-biologische ingrediënten in de bijlage bij Bio en de Wet op 
www.bfvl.be/bioendewet.  

• Geef nieuw geplande bioproducten op tijd door aan jouw controleorganisatie. 
• Bestudeer goed de technische fiche van de additieven of technische hulpstoffen: wat is de precieze omschrijving en samenstelling? 

Maakt de draagstof zeker deel uit van het additief of de hulpstof? Heeft de drager die afkomstig is van gangbare landbouw een 
certificaat dat het gebaseerd is op niet-ggo-grondstoffen?  Contacteer bij twijfel de controleorganisatie. 

• Neem voldoende tijd om receptuur van jouw bio-variant uit te werken.   

 


