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HACCP 
• Hazard Analysis Critical Control 

Points  
is een gestructureerde 
benadering die de veiligheid van 
de producten voor de 
consument/gebruiker beheerst.  

• HACCP heeft als voornaamste 
doel het voorkomen van alle 
potentiële risico’s bij een 
voedingsproduct.  

 



Oorlog en ruimtevaart 

• Voorloper van de HACCP was de productie 
proces monitoring gedurende WO II omdat 
enkel eindcontrole van projectielen niet 
voldeed.  

• HACCP zelf werd ontwikkeld in de 60er jaren 
toen de NASA opdracht gaf om voedsel voor 
ruimtevluchten te ontwikkelen.  



Codex Alimentarius 

• De Codex Alimentarius Commissie werd in 
1962 door de Verenigde Naties opgericht als 
een intergouvernementele organisatie die 
zowel onder de verantwoordelijkheid van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), als 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt. 



General foodlaw 
• Op 28 januari 2002 namen het Europees Parlement en de Raad 

Verordening (EG) nr. 178/2002 aan tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving. 

• Het doel van de verordening inzake algemene 
levensmiddelenwetgeving bestaat erin een kader te scheppen voor 
een coherente aanpak bij de ontwikkeling van een wetgeving 
inzake levensmiddelen. Terzelfder tijd biedt het een algemeen 
kader voor gebieden die niet worden geregeld door specifieke 
geharmoniseerde voorschriften, maar waar het functioneren van de 
interne markt wordt gewaarborgd door wederzijdse erkenning. 

• Ze stelt definities, beginselen en verplichtingen vast voor alle stadia 
van de productie en distributie van levensmiddelen/diervoeders. 



DE BEGINSELEN VAN 
VOEDSELVEILIGHEID 

• Hoog niveau van gezondheids- en 
consumentenbescherming  

• Alomvattende, geïntegreerde aanpak  
• Verantwoordelijkheid  
• “Van boer tot glas” traceerbaar  
• Samenhangend, effectiever en dynamischer  
• Transparant  
• Risicoanalyse  
• Voorzorgsbeginsel 
• Andere legitieme factoren 

 
 



HACCP bestaat uit:  
• Beschrijving en beoordeling van alle potentiële 

risico's van het product in alle stadia van het 
proces, beginnend bij de gebruikte grondstoffen 
tot de consumptie door de gebruiker. 

• Bepalen van CCP’s. (Identificatie van de kritieke 
beheerspunten)  

• Opstellen van werkwijzen waardoor deze CCP's 
doeltreffend kunnen beheerst worden.  

• Veel bedrijven integreren de HACCP-plannen in 
hun kwaliteitssysteem.  
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Omgekeerde bewijslast 

• De enige manier om 
te bewijzen dat men 
niet een fout heeft 
gemaakt is het 
toepassen van een 
HACCP-plan. 



Niet verzekerd 

• Bij veroordeling en schadevergoeding 
dekt de aansprakelijkheidsverzekering de 
schade niet. 



Wat kan er fout gaan? 



Vervuiling 

Soort vervuiling: 

–Chemisch 

–Micro-organismen 

– Fysisch 

Waar veroorzaakt: 

– In de wijngaard  

– Tijdens de productie 

 



risico 

wijngaard productie 

Fysisch Laag Middel 

Chemisch Middel Hoog 

Micro-
organismen 

Laag Hoog 



Via de wijngaard 
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Extra aandacht ! 

• algemene beheersmaatregel.  

• kritisch beheerspunt CCP 
De reiniging van de vaten/opslagtanks gebeurt 
met basische of zure schoonmaakmiddelen.  



Registreren 

• Bodembewerking 

• Bemesting 

• Gewasbescherming 

• Ingrediënten 

• Hulpstoffen 
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3. Procesinformatie  
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7. Hygiëneplan  
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9. Tracebility en recall  

10. Onderhoudsplan 

11. Inkoopplan 

12. Opslagplan 

13. Uitgangscontrole 

14. Registratie van 
productie-gegevens 

15. Preventieve 
maatregelen en 
corrigerende 
maatregelen 

 



1. Functies en verantwoordelijkheden  

Algemeen. 
• De wijnbouwer is de bedrijfsleider. Hij is verantwoordelijk 

voor het gehele productieproces. Hij is bevoegd tot alle 
handelingen in en bij het productieproces. 

Specifiek. 
• De wijnbouwer kan worden geassisteerd door 1 of 

meerdere medewerkers. Indien dit het geval is vermeldt de 
wijnbouwer dat hieronder: 

• De medewerkers zijn: 
• A …. 
• B …. 
• C …. 

 
 



De wijnbouwer heeft de volgende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden gedelegeerd: 
 

Medewerker Verantwoordelijkheid Bevoegdheid 

A (Karel Jansen) Spuiten met pesticiden 
en insecticiden  

Vaststellen hoeveelheden  
bestrijdingsmidden  
Vaststellen tijdstippen spuiten 
Gebruik sleutel 
chemicalienkast 
 

B (Hermien van 
der Laar) 
 

Reiniging en desinfectie 
van procesappartuur 

Controle resultaat 
reinigen/desinfecteren 



• Relevante afspraken over de interne 
communicatie horen vastgelegd te worden. 

 

• Indien bepaalde verantwoordelijkheden aan 
een of meer medewerkers gedelegeerd 
worden, dient de wijnbouwer te zorgen voor: 

• duidelijke afspraken over aan wie welke 
verantwoordelijkheden met welke 
bevoegdheden gedelegeerd worden  

• duidelijke afspraken over de interne 
communicatie  

 

 



2. Productinformatie  

Productomschrijving 

Wijn is een alcohol bevattende drank die verkregen 
wordt na vergisting van de suikerhoudende most, 
welke verkregen wordt uit wijndruiven. 

Verpakking 

De wijn wordt verpakt in glazen flessen, afgesloten 
met een kurk. 

De wijnflessen worden verpakt in golfkartonnen 
dozen. 1 doos bevat 6 flessen. 

 



Grondstoffen en ingrediënten 

De grondstof is wijndruiven 

Standaard toevoegingen zijn: 

gist  

sulfiet 

Mogelijke andere toevoegingen zijn 
suiker  

enzymen  

bentoniet  

kalk  

pecto-enzymen  

klaringsmiddelen 

 



3. Procesinformatie  

• Volledige en gedetailleerde beschrijving van 
het volledige proces. 

• Wijngaardbeheer 

• Oogst 

• Vinificatie 

• Botteling, opslag en transport 



Kenmerkende processtappen 

• Telen 

• Spuiten 

• Rijpen 

• Oogsten 

• Kneuzen 

• Persen 

• Gisten 

 

• Oversteken 

• Klaren 

• Rijpen 

• Filtreren 

• Bottelen 

• Etiketteren  

 



4. Gevaren- en risico-analyse  

• De gevaren voor de productveiligheid zijn 
geanalyseerd aan de hand van de 
productinformatie en de procesinformatie.  

• De risico’s zijn omschreven in termen van 
effect voor de consument en de kans op dat 
effect. 

• De volgende gevaren zijn aanwezig: 

 



Risico/kans 

Gevaar Risico 
hoog laag 

Kans 
groot Hoog/groot Laag/groot 

klein Hoog/klein Laag/klein 



Processtap Gevaar Risico Soort 
gevaar 

Spuiten Aanwezigheid residuen 
van bestrijdingsmiddelen 
op de druiven 

De consument kan zeer kleine 
hoeveelheden van op zich zelf giftige stoffen 
binnen krijgen. 
Hij zal er niet ziek van worden, maar gezond 
is het ook niet. 

Chemisch 

Gisten Ongewenste stoffen of te 
hoge dosering komen in 
het product 

Intolerantie bij mensen voor sulfiet Chemisch 

Vorming van toxische 
stoffen (biogene aminen, 
histamine) 

Hoofdpijn, 
Maagkramp 

Biologisch 

Vorming van hogere 
alcoholen 

De consument kan hoofdpijn krijgen, maar 
geen blijvende gezondheidsschade. 

Biologisch 

Reiniging en 
desinfectie 

Restanten van 
reinigingsmiddelen en 
desinfectiemiddelen 
komen in het product 

De consument kan een vieze smaak 
proeven. 
De consument kan misselijk worden. 
De consument kan in theorie ziek worden. 

Chemisch 



Processtap Gevaar Risico Soort 
gevaar 

Afvullen Glasdeeltjes komen in het 
product 

De consument kan een inwendige bloeding 
krijgen 

Fysisch 

Gehele 
wijnmaak-
proces 

Insecten en ander 
ongedierte komen in het 
product of in contact met 
het product 

De consument kan in theorie ziek worden 
ten gevolge van ziekteverwekkende micro-
organismen die door het ongedierte worden 
overgebracht. 
De kans op groei van ziekteverwekkende 
micro-organismen is verwaarloosbaar. 

Biologisch 
Microbiolo
gisch 

Ziekteverwekkende micro-
organismen komen in het 
product 

De kans op groei van ziekteverwekkende 
micro-organismen is verwaarloosbaar. 

Microbiolo
gisch 

Bereiding van 
mousserende 
wijn 

Te hoge druk in de flessen Lichamelijk letsel 
Ten gevolge van knallende flessen. 

Fysisch 

Sulfiet-
dosering 

Te veel sulfiet doseren Overgevoeligheid bij bepaalde mensen. 
Norm = 0,7 mg SO2/ 
Kg lichaamsgewicht/dag. 
Zie voetnoot. 



5. Beheersmaatregelen  

• Per gevaar beheersmaatregelen 

• Risico/kans bepaalt of het CCP is of dat 
algemene beheersmaatregel volstaat. 



Gevaar Aanwezigheid residuen van bestrijdingsmiddelen op 

de druiven 

Oorzaken Voorgeschreven wachttijd niet in acht genomen, 

door te laat spuiten in relatie tot het oogsttijdstip 

Beheersmaat-

regelen 

1. op een zodanig tijdstip voor de laatste keer 

spuiten, dat zelfs bij een onverwacht vroege 

oogst de voorgeschreven wachttijd van het 

bestrijdingsmiddel in acht wordt genomen 

2. invullen van het logboek 

bestrijdingsmiddelen. Zie bij registratie van 

productiegegevens 

3. Toepassen van het ALARA-principe (as low as 

reasonably achievable) 



Gevaar Ongewenste stoffen of stoffen met onjuiste dosering 

komen in het product 

Oorzaken 1. een stof is niet, of niet goed geëtiketteerd 

2. per abuis een verkeerde stof toevoegen 

3. een doseerfout maken 

Beheersmaat-

regelen 

1. zorgen dat elke stof van een goed leesbaar etiket 

is voorzien. Zie opslagplan. 

2. zorgen dat stoffen die aan het product worden 

toegevoegd in een aparte kast worden 

opgeslagen 

3. zorgen dat voor elke charge het receptboek wordt 

ingevuld. Zie receptboek, bij registratie van 

productiegegevens 

4. scheiding spuitmiddelen, wijn 



Gevaar Vorming van toxische stoffen (biogene aminen) 

Oorzaken Niet goed verlopen biologische zuurafbouw. Daarbij 2 oorzaken: 

1. Geen voorklaring 

2. Afwijkende vergistingtemperatuur 

Beheersmaatregelen 1. Eikenhout vat bij rijping toepasbaar 

2. Thermokoppel in vat kan koeling met water aansturen. T max. 

30 gr. C 

3. Vergistingtemperatuur noteren in het procesboek. Zie bij 

registratie van productiegegevens. 

4. Bij ongewenste stoffen aanwezig: beluchten, actieve kool 

verwijdert histamine, sulfiet 

5. Bij slechte start gisting:: roeren, niet te lage temperatuur, 

juist sulfietgehalte. Controle waterslot. CO2 en densiteit kan 

men meten 

6. Genomen corrigerende maatregelen noteren in het 

procesboek. Zie bij registratie van productiegegevens. 



Gevaar Vorming van hogere alcoholen 

Oorzaken Zuurstof, hoge temperatuur, zwevende deeltjes, 

chapitalisatie, type gist 

Beheersmaat-

regelen 

1. Controleren of de vergisting goed verloopt 

2. Controleresultaat noteren in het procesboek. Zie 

bij registratie van productiegegevens. 

3. Zo nodig corrigeren door het toevoegen van 

voedingsstoffen zoals ammoniumfosfaat en 

vitamine B1 en B2 

4. Genomen corrigerende maatregelen noteren in 

het procesboek. Zie bij registratie van 

productiegegevens. 



Gevaar Restanten van reinigingsmiddelen en 

desinfectiemiddelen komen in het product 

Oorzaken Leidingen en apparatuur niet goed 

nagespoeld 

Beheersmaat-

regelen 

1.In voldoende mate leidingen, slangen en 

apparatuur naspoelen met drinkwater. 

Zie schoonmaakplan 

2.Controle op het naspoelen met 

lakmoespapier. Zie schoonmaakplan. 



Gevaar Glasdeeltjes komen in het product 

Oorzaken 1. Flessen bevatten bij levering glassplinters 

2. Ruwe behandeling van de flessen, in het bijzonder 

de flessenmond 

Beheersmaat-

regelen 

1. Flessenleverancier kiezen die schriftelijk 

garandeert dat er geen glassplinters in de flessen 

zitten 

2. Alleen nieuwe flessen gebruiken 

3. Alle flessen voorspoelen met drinkwater 

4. De flessen bij het bottelen niet ruw behandelen 

5. Indien een fles bij het bottelen sneuvelt: 

glasresten direct verwijderen 



Gevaar Insecten en ander ongedierte komen in het product of komen in 

contact met het product 

Oorzaken 1. Het product staat gedurende een bepaalde tijd open aan de 

lucht 

2. Aanwezigheid van veel insecten in de productieruimte 

3. Ongedierte, zoals muizen en vogels, komen in de 

productieruimte 

Beheersmaatregelen 1. Het product niet open aan de lucht laten staan, dus ofwel 

werken met een gesloten systeem, ofwel het product steeds 

direct afdekken. Zie hygiëneplan. 

2. Zorgen dat er geen fruit, fruitresten of andere 

insectenaantrekkende materialen in de productieruimte 

aanwezig zijn. Kortom de productieruimte steeds schoon 

houden. Zie hygiëneplan. 

3. Perskoek niet in nog te oogsten perceel brengen 

4. Zo nodig insectenvangers toepassen 

5. Gaten, kieren en andere openingen zo goed mogelijk afdichten 

6. Zo nodig muizenlokdozen en muizenvallen plaatsen 



Gevaar Ziekteverwekkende micro-organismen 

komen in het product 

Oorzaken 1.Onhygiënische behandeling van het 

product 

2.Slechte persoonlijke hygiëne 

Beheersmaat-

regelen 

1.Voorkomen dat het product met vuil 

gereedschap en vuile apparatuur in 

contact komt. Zie hygiëneplan en 

schoonmaakplan. 

2.Persoonlijke hygiëne. Zie hygiëneplan. 

3.Fruitvliegjes: azijnzuurbacterie (???) 



6. CCP’s  

• CCP’s, critical control points, zijn stappen of fasen in 
het proces die moeten worden beheerst om een 
gevaar te elimineren of terug te brengen tot een 
aanvaardbaar niveau. 

• Voor de wijnbouwers worden de volgende 
punten als CCP aangemerkt: 

• Beheersen van bestrijdingsmiddelen 

• Beheersen van het productieproces 

 



• Beheersen van bestrijdingsmiddelen,  
ter voorkoming van aanwezigheid van 
residuen van bestrijdingsmiddelen in het 
product 

• Beheersen van het productieproces,  
ter voorkoming van toxische stoffen en hogere 
alcoholen in het product. 

• Voor beide CCP’s moeten beheersmaatregelen 
zijn uitgewerkt. Deze omvatten 
beheersmaatregelen en preventieve 
maatregelen en corrigerende maatregelen.  

 



• Voor beide CCP’s moeten beheersmaatregelen 
zijn uitgewerkt.  

• Deze omvatten:  

I. beheersmaatregelen en  

II. preventieve maatregelen en  

III.corrigerende maatregelen.  
 



7. Hygiëneplan  

–Proces-hygiëne. 

–Schoonmaakplan. 

–Persoonlijke hygiëne. 
 



Proces-hygiëne. 
• Reiniging en desinfectie van apparatuur 
• Voorafgaand aan elk gebruik dienen alle te gebruiken 

gereedschappen en apparaten, welke in direct contact 
komen met het product (van druif tot wijn) gereinigd te 
worden. 

• Hierbij gaat het met name om de reiniging van: 
– messen en scharen 
– oogstbakken en kuipen 
– kneuzer en pers 
– tanks en slangen 
– pompen 
– vuller. 

 



8. Schoonmaakplan  
• Reiniging van de werkvloer 
• Voorafgaand aan de productie wordt de werkvloer 

gereinigd. 
• Afdekken van het product 
• Het product wordt afgedekt met CO2, stikstof, inert gas. 
• Hygiëne van de productieruimte 
• De gehele productieruimte wordt doorlopend schoon 

gehouden. Daarbij moet speciale aandacht besteed worden 
aan het direct verwijderen van fruit, fruitresten, en andere 
organische materialen waarop micro-organismen zouden 
kunnen groeien en waar ongedierte zoals insecten, muizen 
en vogels op af zouden kunnen komen.  

 



• Reiniging 
• Stoom is een heel goed middel. Als reinigingsmiddelen 

worden gebruikt moet altijd rijkelijk worden gespoeld met 
water van drinkkwaliteit. 

• Desinfectie 
• Na reinigen en spoelen wordt gedesinfecteerd met 

sulfiethoudend water (0,1 %), of met een ander 
desinfectiemiddel (concentratie volgens instructie van de 
leverancier). 

• Daarna wordt nagespoeld met water van drinkkwaliteit, 
zodanig dat er geen residuen van desinfectiemiddel meer 
aanwezig zijn. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd 
met behulp van lakmoespapier. 

• De etiketteermachine wordt alleen met warm water 
gereinigd. 

• De werkvloer wordt met toegelaten middel gereinigd en 
nagespoeld met drinkwater. 
 



• Uitlekken 

• Na reinigen, desinfecteren en naspoelen dient 
de apparatuur uit te lekken tot deze droog is. 

• Slangen dienen daartoe hangend opgeslagen 
te worden.  

•  Specifiek. 

• De wijnbouwer neemt in het plan op: 

– Hoe vaak wordt gereinigd? 

– Welke reinigingsmiddelen worden toegepast? 

– Welke desinfectie-middelen worden toegepast? 

 



9. Tracebility en recall  

• Omdat het in principe mogelijk is dat een 
product een dusdanige afwijking heeft dat het 
een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, 
dient het bedrijf te voorzien in passende 
maatregelen om het product terug te kunnen 
halen uit de markt (RECALL) en om alle 
relevante informatie over de betrokken 
charge te kunnen achterhalen (TRACE-
ABILITY). 

 



Trace-ability 

Het traceren van alle mogelijke bronnen van ‘het 
probleem’ dient mogelijk te zijn. 
 

A. terugwerkend  
 

B. vooruitwerkend  
 

 



A. terugwerkend  
• vanaf de charge naar de toegepaste materialen 

en het proces. 
Van elke productiecharge wordt in het 
receptboek ingevuld: lot-nummer en andere 
relevante informatie van elk toegepast materiaal 
 

• Van elke productiecharge wordt in het 
procesboek ingevuld: alle bijzonderheden van het 
productieproces, zoals afwijkende temperaturen, 
afwijkend gistingsproces, afwijkende doseringen, 
gemaakte fouten. 

 



B. vooruitwerkend  

 
vanaf de charge naar de afnemers. 
Het chargenummer wordt vermeld op elke 
factuur. 
 
Van elke charge blijft een voorraad aanwezig 
bij de wijnbouwer. 

 



Recall 

Denk aan dioxinecrisis 



Recall 
• Charges identificeren 
• Verkoop aan wederverkopers (handelaren, detaillisten 

of HORECA-bedrijven) 
• In geval dat recall noodzakelijk is neemt de wijnbouwer 

direct contact op met de betrokken afnemer(s). Hij 
zorgt er voor dat het product niet verder verkocht 
wordt en haalt het product terug bij de afnemer(s). 

• Indien het product al verkocht is aan particulieren 
dient direct met het FAVV (de Keuringsdienst van 
Waren) contact opgenomen te worden. In overleg 
wordt vervolgens een plan opgesteld of en hoe precies 
door middel van persberichten deze particulieren 
geïnformeerd dienen te worden. 



10. Onderhoudsplan 

• Jaarlijks onderhoud 

• Alle procesapparatuur wordt minimaal eenmaal 
per jaar geïnspecteerd op gebreken en slijtage. 
Onderhoud vindt plaats, waaronder smering, 
gebreken worden verholpen en wat vervangen 
moet worden wordt vervangen. 

• Smering 

• Voor het smeren van machines wordt vet van 
levensmiddelenkwaliteit gebruikt (food grade). 

 



11. Inkoopplan 
• Ingekochte materialen algemeen: 

Flessen, kurken, etiketten, dozen, desinfectiemiddel, namelijk, Gist, 
sulfiet, eiwit (gelatine), Ammoniumfosfaat, vitamine B1 en B2, 
Schimmelbestrijdingsmiddelen, Ongediertebestrijdingsmiddelen, 
Drinkwater, Onkruidverdelgers, Bentoniet, klaringsmiddelen 
De wijnbouwer schrapt in de lijst de materialen die hij niet gebruikt  

• Leveranciersverklaring in map opslaan 
 

• Specifieke producten: 
• De wijnbouwer maakt een uitvoerig overzicht van de volgende 

materialen die hij specifiek wel gebruikt: 
• Welke schimmelbestrijdingsmiddelen worden toegepast? 
• Welke ongediertebestrijdingsmiddelen worden toegepast? 
• Welke onkruidverdelgers worden toegepast? 

 



Leveranciersverklaring 

• Voor elk materiaal dat aan het product wordt 
toegevoegd en waarin het product verpakt 
wordt dient van de leverancier een 
schriftelijke verklaring ontvangen te zijn van 
veiligheid voor voedingsmiddelen. Deze 
verklaringen worden in een aparte map 
bewaard. 

 



12. Opslagplan 
• Bestrijdingsmiddelen worden aldus opgeslagen: 

in een aparte, afgesloten kast of opslagruimte van de 
grond, dus bijvoorbeeld op een schap elke 
verpakkingseenheid duidelijke geëtiketteerd elke 
verpakkingseenheid goed afgesloten in een lekbak, indien 
kans op lekkage bestaat. 

  

• Ingrediënten en hulpstoffen (materialen die aan het 
product worden toegevoegd) worden aldus opgeslagen: 
alle materialen in een aparte kast of opslagruimte van de 
grond, dus bijvoorbeeld op een schap elke 
verpakkingseenheid duidelijk geëtiketteerd elke 
verpakkingseenheid goed afgesloten het droge 
poedervormige eiwit (gelatine) hoort in een hermetische 
verpakking te zitten. Eiwitpoeder en sulfiet dienen droog 
bewaard te worden 



• Reinigings- en desinfectiemiddelen worden aldus 
opgeslagen:  
alle materialen in een aparte kast of opslagruimte 
van de grond, dus bijvoorbeeld op een schap elke 
verpakkingseenheid duidelijk geëtiketteerd elke 
verpakkingseenheid goed afgesloten 

 
• Samengevat: 
• aparte kast of opslagruimte voor 

bestrijdingsmiddelen (afgesloten)  
• aparte kast voor ingrediënten en hulpstoffen  
• aparte kast voor reinigings- en 

desinfectiemiddelen 
 



13. Uitgangscontrole 

• Het eindproduct wordt op helderheid, geur en 
smaak gecontroleerd. 

• Deze controle vindt plaats voor verzending. 
Afkeuren vindt plaats bij een dusdanige afwijking 
van helderheid, geur of smaak dat de wijnbouwer 
geen zekerheid heeft over de veiligheid van het 
eindproduct. 

• Het controleresultaat wordt ingevuld in het 
uitgangscontroleboek. Zie registratie van 
productie-gegevens. 

 



14. Registratie van productie-
gegevens 

• De wijnbouwer zorgt voor een duidelijke 
registratie van productie-gegevens. 

• Deze registratie is van belang voor de 
aantoonbaarheid van de productveiligheid, voor 
de tracebility en voor een mogelijke recall. 

• Het gaat hier om: 

– logboek bestrijdingsmiddelen  
– receptboek  
–procesboek  
–uitgangscontroleboek 

 



Logboek bestrijdingsmiddelen 

• In dit logboek wordt voor elk bestrijdingsmiddel 
bijgehouden: 

• datum en tijdstip van spuiten, aantal keren, 
weersomstandigheden 

• hoeveelheid bestrijdingsmiddel / welk perceel, 
oppervlakte van het perceel, aantal wijnstokken op het 
perceel 

• voorgeschreven wachttijd 
• vroegst mogelijke oogsttijdstip 
• werkelijke oogsttijdstip 
• werkelijke wachttijd 



Receptboek 

In het receptboek wordt van elk lot vermeld: 
• de kwaliteitsaanduiding van het lot 
• indien van toepassing: het lotnummer 
• de aanduiding van de grondstof 
• het perceel waar de druiven van afkomstig zijn 
• de hoeveelheid van de charge 
• suiker, zuur, % botrytis, pH 
• welke stof wordt toegevoegd in welke concentratie 
• welke hoeveelheid (in gewicht of volume) van de stof dient 

te worden toegevoegd 
• welke hoeveelheid werkelijk is toegevoegd 
• data waarop bovenstaande gegevens betrekking hebben 



Procesboek 

In het procesboek wordt van elk lot vermeld: 
• de kwaliteitsaanduiding van het lot 
• indien van toepassing: het lotnummer 
• het controleresultaat van het naspoelen na reinigen en 

desinfecteren 
• meetresultaten van het procesverloop. In het bijzonder de 

temperatuur en het vergistingsproces als zodanig. 
• afwijkingen in het procesverloop 
• genomen maatregelen om het procesverloop te corrigeren 
• van toegevoegde hulpstoffen: berekening van de dosering 

en de werkelijk toegevoegde hoeveelheden 
• data waarop bovenstaande gegevens betrekking hebben 



Uitgangscontroleboek 
In het uitgangscontroleboek wordt van elke charge eindproduct, voor 

verzending, de volgende gegevens genoteerd: 
• de kwaliteitsaanduiding van het lot en indien van toepassing: het 

lotnummer, de datum waarop de verwerking is begonnen 
• Datum uitgangscontrole en beslissing: vrijgeven voor verzending: ja / nee 
• controleresultaat van 

– Smaak    Volgens beoordeling wijnbouwer 
– Geur      Volgens beoordeling wijnbouwer 
– Kleur     Volgens beoordeling wijnbouwer 
– Sediment 
– Sulfiet    wettelijke normen 
– Alcoholgehalte 

• Vrijgave is gebaseerd op de zekerheid dat de helderheid, geur en smaak 
geen afwijking hebben dat sprake is of zou kunnen zijn van een 
gezondheidsgevaar de beoordeling op product-kwaliteit (helderheid, geur 
en smaak) uit oogpunt van waardering door de consument. 



Vermeldingen op het etiket 

Productaanduiding: ………….  
Productiejaar: ……  
Charge- of lotnummer  (indien van toepassing)  
Naam en adres wijnbouwer: ………  
Alcoholgehalte: …… %  
Nominaal volume: ……cl  
Informatie over bewaartermijn  
Aanbevolen drinktemperatuur  
Evt. variëteit  
Evt. tafelwijn / GOB  

 



15. Preventieve maatregelen en 
corrigerende maatregelen 

• Preventieve maatregelen 
De wijnbouwer past volgens dit plan hoofdzakelijk preventieve 
maatregelen toe. Voorkomen is beter dan genezen. 

• Corrigerende maatregelen 
Corrigerende maatregelen zal de wijnbouwer moeten toepassen 
indien: 
– Bij het rijpen de voorgeschreven wachttijd van een bestrijdingsmiddel 

niet kan worden gerealiseerd. De partij druiven wordt dan niet tot wijn 
verwerkt. 

– Tijdens het productieproces ontoelaatbare afwijkingen optreden. De 
corrigerende maatregelen staan genoemd bij de beheersmaatregelen 

– Bij de uitgangscontrole blijkt dat er een ontoelaatbare afwijking kleeft 
aan het eindproduct. De corrigerende maatregel is dan: het product 
niet verzenden en het product vernietigen. 

 



Het toepassen van de hygiënecode 
Voor het correct toepassen van de hygiënecode moeten de volgende 

stappen worden gevolgd: 
1. Aanstellen persoon verantwoordelijk voor invoering & uitwerking  
2. Komen beschreven processen hygiënecode voldoende overeen 

met de werkwijze van het eigen bedrijf*. 
3. Een eigen risico- en gevarenanalyse maken voor punten die niet of 

niet afdoende in de code beschreven staan en het maken van een 
inventarisatie van de hieruit voortvloeiende actiepunten*. 

4. Het uitwerken van de actiepunten in beheersmaatregelen 
(kritische of algemene) en deze vastleggen. 

5. Het implementeren van de beheersmaatregelen. 
6. Het documenteren van de voorafgaande vijf stappen. 
7. Het valideren en zo nodig aanpassen van de opgestelde 

beheersmaatregelen. 



Inrichtingseisen 
(Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, hoofdstuk I, II en VII) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:NL:PDF  

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen 
en is rechtstreeks 

toepasselijk in elke lidstaat. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:NL:PDF


Bedrijfsruimtes 
• zijn schoon, onderhouden en voldoende verlicht door 

dag- of kunstlicht; 
• hebben geen onnodige richels en/of hoeken, waar vuil 

zich kan ophopen; 
• zijn zo ingericht dat contact van het product met 

toxische materialen (zoals smeerolie) of andere 
ongewenste deeltjes (zoals condensdruppels) wordt 
voorkomen; 

• zijn voorzien van openingen voor ventilatie, deuren, 
ramen etc. naar de buitenlucht. Voor open ramen en 
andere openingen moeten goed onderhouden horren 
of roosters geplaatst worden, om insecten en ander 
ongedierte te weren. 



Opslagruimtes 
• zijn schoon, onderhouden en voldoende verlicht door dag- 

of kunstlicht; 
• stellingkasten moeten minstens 15 centimeter van de muur 

staan of één geheel vormen met de muur om geen 
schuilplaatsen voor ongedierte te creëren. De afstand vanaf 
de grond tot aan het onderste schap is eveneens minimaal 
15 centimeter (uitgezonderd pallets); 

• producten moeten per partij zo worden opgeslagen, dat er 
genoeg fysieke tussenruimte is voor inspectie. 
Productnaam, partijcode en ontvangstdatum (in geval van 
een levering) moeten zichtbaar zijn; 

• de stellingen zijn gefabriceerd van glad en afwasbaar 
materiaal. 



Vloeren, wanden 

• zijn schoon, onderhouden, vloeistofdicht en 
voeren snel vocht af; 

• moeten goed gereinigd kunnen worden en indien 
noodzakelijk te desinfecteren zijn; 

• zijn glad en bestand tegen totaalreinigers, om 
ongewenste schimmelvorming te voorkomen. 

• Indien er open afvoeren in de vloer zitten, 
moeten deze regelmatig worden gecontroleerd 
op verontreiniging en zo nodig gereinigd worden. 



“Kellerpilz” 

• De aanwezigheid in wijnkelders van een 
schimmellaag het zogenaamde kelderdoek, 
ook wel “Tapis de Bordeaux” of “Kellerpilz” 
genoemd, is toegelaten. Deze schimmellaag 
werkt vochtregulerend en neutraliseert 
ongewenste luchten en draagt zo bij aan de 
kwaliteit van de opgeslagen wijn. 



Leidingwerk en opslag- en 
buffersystemen 

• zijn glad en bestand tegen 
schoonmaakmiddelen, om een goede 
reiniging mogelijk te maken; 

•  bevatten geen dode hoeken en zijn voorzien 
van aftappunten op die plaatsen waar product 
of 

• reinigingsmiddel/spoelwater zich kan 
ophopen. 



Watervoorziening 

• bestaat uit twee systemen, wanneer voor 
brandbestrijding ander water dan drinkwater 
wordt gebruikt. 

•  het leidingsysteem verschillend gelabeld om 
mogelijke verwarring te voorkomen. 



Sanitaire voorzieningen en toiletten 

• zijn schoon, onderhouden en voldoende verlicht 
door dag- of kunstlicht; 

• zijn toegankelijk voor werknemers om zich te 
kunnen wassen met warm en koud water. 

• Deze ruimten zijn voorzien van zeep en hebben 
goede droogmogelijkheden door middel van 
papieren wegwerphanddoeken; 

• zijn in aantal afdoende (minstens één toilet per 
vijftien werknemers van hetzelfde geslacht) en 
mogen niet direct op de productievloer 
uitkomen. 



Afzuigfilters, afvoervoorzieningen en 
ventilatiesystemen 

• Moeten zodanig zijn geconstrueerd dat er 
geen ophoping van vuil kan plaatsvinden en ze 
gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

• Idem voor verdampers van koelingen etc. 



Verlichting 

• Moet zijn afgeschermd om bij breuk te 
voorkomen dat er glasscherven in het product 
terecht komen. 



Onbevoegden 

• Onbevoegden hebben geen toegang tot de 
productieruimtes. Dat wordt duidelijk door 
middel van waarschuwingsbordjes 
aangegeven.  
Niet-werknemers hebben zonder begeleiding 
van een bevoegd persoon geen toegang tot 
de productieruimtes. 



Afval en 
ongediertebestrijding 

(Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, 
hoofdstuk VI) 

 



Afval en ongediertebestrijding 

• Afvalbestrijding heeft als doel om besmetting 
of vervuiling van levensmiddelen door 
productafval en andere afvallen te 
voorkomen. Afvalverwijdering beperkt 
eveneens het aantrekken van ongedierte. 

• Een schone werkomgeving is een algemene 
beheersmaatregel. 



Afvalopslag 
• Afval en restproducten moeten zo snel mogelijk op een afdoende 

manier worden verwijderd, opgeslagen, verwerkt of afgevoerd.  
• Afgekeurde partijen mogen worden opgeslagen in de 

voorraadruimtes op voorwaarde dat zij duidelijk als afgekeurde 
partij geïdentificeerd zijn.  

• De plaats van opslag moet schoon zijn en het afval dient zo 
mogelijk afgesloten te zijn voor ongedierte. Indien gebruik wordt 
gemaakt van permanente voorzieningen voor de opslag van afval 
(containers e.d.) dienen deze van een deugdelijke constructie zijn 
en gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te ontsmetten. 

• Vloeibare producten moeten lekdicht worden verpakt. 
• Men is snel geneigd vloeibare afvalproducten via het riool weg te 

gooien, maar dit is milieuwettelijk niet toegestaan. Wanneer 
alcoholhoudende producten moeten worden vernietigd, moeten 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om brandgevaar te 
voorkomen tijdens noodgedwongen opslag. 



Programma voor ongediertepreventie 
• Ongedierte moet geweerd en indien nodig (in geval van een 

daadwerkelijk ongedierteprobleem) bestreden worden.  
Ongedierte is een bron van besmetting. (kan zowel fysiek, in de 
vorm van uitwerpselen en vraat aan goederen als microbiologisch, 
in de vorm van ziektekiemen en ongewenste micro-organismen 
(Salmonella) zijn.) 

• In geval van een daadwerkelijk ongedierteprobleem, wordt er een 
ongediertebestrijdingsplan opgesteld. De ondernemer registreert 
de uitvoering van dit bestrijdingsplan. Er worden alleen toegelaten 
bestrijdingsmiddelen gebruikt door gediplomeerde 
plaagdierbestrijders. 

• Bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte 
en mogen niet worden opgeslagen in een ruimte waar 
levensmiddelen worden opgeslagen. 



Algemene eisen 

(Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, 
hoofdstuk VIII en XII) 



Inleiding 

• Naast een hygiënische werkomgeving is de 
persoonlijke hygiëne en het kennisniveau van 
de medewerker met betrekking tot hygiënisch 
werken van belang. 

• Deze algemene eisen zijn algemene 
beheersmaatregelen. 



Persoonlijke hygiëne 
• Persoonlijke hygiëne van de medewerkers is een 

algemene beheersmaatregel voor het hygiënisch 
produceren van producten.  

• Iedereen die daadwerkelijk deelneemt aan be- en 
verwerking van wijn moet daarom de 
hygiëneregels kennen, die van toepassing zijn op 
de functie.  

• Het is van belang nieuwe werknemers te wijzen 
op de geldende (hygiëne)regels. En vervolgens 
moet geregistreerd worden, dat het nieuwe 
personeelslid daadwerkelijk kennis heeft van 
deze regels. 



De volgende aspecten zijn van belang 
bij persoonlijke hygiëne : 

• Handen wassen. (toilet. Afdrogen d.m.v. hete lucht of eenmalige 
handdoekjes, te deponeren in af te sluiten afvalbak.) 

• Niet eten roken of drinken en andere handelingen of gewoontes in 
de productieruimtes, die kans geven op verontreiniging van het 
product zijn te allen tijde verboden. Waarschuwingsbordjes !. 

• De werknemers moeten gezond zijn. Meldingsplicht 
darmstoornissen etc. -> aangepast werk. 

• Geen ‘rondslingerende’ voorwerpen, geen losse sieraden. 
Beschermende kleding waar dat nodig is. Kammen van het haar 
enkel in de toiletruimtes. 

  
• De leidinggevende moet toezien op het naleven van de hierboven 

vermelde voorschriften. 



Opleiding en training 
van de medewerkers 

(Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, 
hoofdstuk XII) 



Verantwoordelijkheden 
• Managers en bedrijfsleiders: voldoende kennis van 

levensmiddelenhygiëne te om potentiële risico’s te 
kunnen inschatten en de noodzakelijke 
beheersmaatregelen te treffen.  
De leiding dient altijd het goede voorbeeld te geven en 
het overige personeel te begeleiden. 

• Het is noodzakelijk om de medewerkers en 
leidinggevenden op te leiden en regelmatig te trainen. 

• Werkinstructies kunnen zo mogelijk in samenwerking 
met de medewerkers worden opgesteld om zo 
knelpunten op te lossen en medewerkers te motiveren. 



Reiniging en 
ontsmetting 

(Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, 
hoofdstuk I lid 2 sub a, lid 10, hoofdstuk 

II, hoofdstuk V lid 1 sub a, c, d, e, 
hoofdstuk VI lid 2, hoofdstuk X lid 4) 



Reinigingsschema 
• Allen reiniging of ook ontsmetting  
• vaste procedure  
• vast schema.  
• alle ruimtes, apparatuur en permanente opslagmedia 

(tanks, vaten) moeten worden genoemd.  
• frequentie   
• het materiaal moet genoemd worden,  
• het soort te gebruiken schoonmaakmiddel.  
• enkel reinigen of ook desinfecteren.  
• Het schema is aanwezig in het bedrijf/betreffende 

ruimtes en het personeel is bekend met de diverse 
procedures.  



Niet-bedrijfsprocesspecifieke 
(overige) algemene 

beheersmaatregelen 
 (Vo. (EG) nr. 852/2004 bijlage II, 

hoofdstuk III lid 2 sub b, hoofdstuk 9 lid 
8, hoofdstuk II, hoofdstuk X 

lid 1) 



food-grade 
• Smeermiddelen nooit in contact met het product of 

verpakkingsmaterialen. Op plaatsen in proces (kettingen, 
rollen, transportsystemen) waar niet-gesloten 
smeersystemen voorkomen is er risico op contaminatie  en 
mogen alleen food-grade smeermiddelen gebruikt worden. 
Smeermiddelen moeten apart worden bewaard. 

• Rubberen of kunststof ringen of pakkingen moeten 
geschikt zijn voor contact met levensmiddelen, alcohol en 
reinigingsmiddelen. 

• Niet-roestvrij staal betekent extra controle op 
aanwezigheid van roest in proces- en koelwater. Controle 
dat dit water niet in contact kan komen met het product. 
Indien er inderdaad roest wordt aangetroffen moet het 
betreffende onderdeel worden vervangen. 



• In Verordening (EG) nr. 1935/2004 staan de verplichtingen 
betreffende inzake materialen en voorwerpen die bestemd 
zijn om met levensmiddelen in contact te komen, zoals 
verpakkingen, slangen e.d. Er is o.a. vastgelegd dat 
leveranciers van deze materialen en voorwerpen een 
schriftelijk bewijs moeten overleggen dat zij voldoen aan 
de eisen uit de verordening en dat de door hen geleverde 
materialen en voorwerpen in contact mogen komen met 
levensmiddelen. 

• Vraag dit schriftelijke bewijs op bij uw toeleveranciers. 
  
• Van elk van de hierboven beschreven processen dienen alle 

kritische beheerspunten en algemene beheersmaatregelen 
op schrift te worden gezet door de betreffende producent, 
importeur etc. 
 



Bedrijfsspecifieke 
processen 

 (Vo. (EG) nr. 852/2004 art. 5 lid 2 sub g en lid 4 sub b en c) 
Van elk van de bedrijfsspecifieke processen dienen alle 

kritische beheerspunten en algemene 
beheersmaatregelen op schrift te worden gezet. 



Kurken 

Ontsmetting van nieuwe kurken? 
Een voorbeeld. 



Nieuwe kurken 

• Kiemdruk van vieuwe kunststof kurken uit 
originele verpakking. 

 



Sectorgids 

• De vakorganisaties van wijnbouwers in België 
en Nederland zijn verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een ‘sectorgids’. 
Deze zal volledig en compleet op de wijnbouw 
zijn afgestemd binnen de wettelijke 
verplichtingen in het desbetreffende land. 



Registratie- & 
meldingsplicht 



FAVV 

 
Een verplichte melding ("meldingsplicht") door de 
betrokken dient te gebeuren indien een schadelijk 

(quarantaine) organisme vastgesteld wordt of indien 
er een gevaar voor de volksgezondheid optreedt. 

 



Geregistreerd 

• Het is als men het product (hetzij de druiven, 
hetzij de wijn) verkoopt of in de voedselketen 
brengt, dan dient men bij het FAVV 
geregistreerd te zijn. 

• Wat het FAVV betreft mag men sowieso 
druiven aanplanten. Indien dit uitsluitend als 
hobby is en het eindproduct uitsluitend voor 
eigen gebruik is, dient dit niet aangegeven te 
zijn bij het FAVV. 



• Het is als men het product (hetzij de druiven, 
hetzij de wijn) verkoopt of in de voedselketen 
brengt, dan dient men bij het FAVV geregistreerd 
te zijn. 
 
Het betalen van de heffing is afhankelijk van de 
oppervlakte en de opbrengst. 
 
Indien men voldoet aan de voorwaarden van 
"hobbyteler“ dient men geen heffing te betalen. 
 
Indien men niet voldoet aan minstens één van de 
voorwaarden, dient men wel heffing te betalen. 



• De voorwaarden om aanzien te worden door 
het FAVV als hobbyteler zijn de volgende: 
 
1. Niet in hoofd- of bijberoep. 
2. Deze activiteit brengt gemiddeld niet meer 
op dan 2500 € netto per jaar berekend over de 
afgelopen 3 jaar. 
 
3. De operator bewerkt een areaal van niet 
meer dan 10 are.  



Praktijkvoorbeeld 

Ondertussen kregen we bezoek van het FAVV die 
een controle uitvoerde op onze werkplaats en de 
volledige installatie die wordt gebruikt in het 
productieproces van onze wijnen. 

Na overleg met deze instanties werd besloten een 
volledig nieuwe installatie aan te kopen om alles 

op een ultra moderne manier te ontsmetten met 
biologisch afbreekbare middelen(op basis van 
waterstofperoxide),dus geen irriterende 
bedoeningen meer! 

 





Nederland 

• Hygiënecode 
voor de 
Wijnsector 

 



België 

• Belgische wijnbouwers vzw 
VZW Belgische Wijnbouwers  
Monarkenweg 50 
B-3050 Oud-Heverlee 
hallo@belgischewijnbouwersvzw.be 
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