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Wat is de contaminatie-beheerstool? 
 
Volgens de biowetgeving moet een verwerkend voedingsbedrijf steeds een volledige scheiding garanderen tussen de biologische en niet-
biologische productieflow. Dat is vaak een hele uitdaging.  
 
Deze contaminatietool wil daar een antwoord op bieden. Hij helpt de risicopunten in je productieketen 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. 
 
Omdat productiebedrijven zeer verschillende activiteiten en productieketens kunnen hebben, gelden de opgesomde risico’s zeker niet voor 
elk bedrijf. Omgekeerd is de lijst niet volledig. Bedrijven moeten altijd zelf nog een grondige analyse maken. Daar kunnen dan specifieke 
risico’s naar boven komen die niet in de lijst zijn opgenomen.   
 
De contaminatietool zal in elk geval je bedrijf al goed op weg zetten. Om het overzichtelijk te maken is de lijst opgedeeld in de verschillende 
deelactiviteiten. Je kan via het menu snel naar je gekozen deelactiviteit klikken. Een pdf bevat het volledige overzicht en kan afgeprint 
worden. 
 
Veel succes! 
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Aankoop/Bestelling/Levering 
Mogelijke  risico’s Voorbeelden van wat er kan mislopen In welke procedures neem je dit op?  

Beschikbaarheid geldig 
certificaat 

• Leverancier (die factureert) heeft geen biocertificaat. 
• Het certificaat is niet terug te vinden op de website 

van het controleorgaan van de leverancier 
• Het certificaat is niet meer geldig  

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Leveranciersbeoordeling 

Type product (bulk, import, 
verpakt product, loonwerk-
opslag,  ...) 

• Product staat niet op het biocertificaat 
• Activiteit staat niet op het biocertificaat 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Leveranciersbeoordeling 

Type leverancier (loonwerker, 
onderaannemer) 

• Diegene die de goederen levert, is niet diegene die 
factureert 

• Loonwerker of onderaannemer heeft geen 
biocertificaat 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Procedure ‘Loonwerk’ 
• Leveranciersbeoordeling 

Opleiding bio • Medewerkers van de aankoopafdeling of besteldienst 
zijn niet op de hoogte van de vereisten van 
biocertificatie 

• Training personeel 
• Risicobeoordeling 

 
Twijfel • Er is vooraf een analyse-resultaat aanwezig van de 

partij waaruit blijkt dat een of meer pesticideresidu’s 
aanwezig zijn (bv. bij aankoop grondstof vanuit 
Nederland) 

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

• Er bestaat onduidelijkheid of een bepaald product 
opgenomen is in het certificaat                                      

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Leveranciersbeoordeling 
• Risicobeoordeling 
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Extra Tips 
 

• Hou een lijst bij van al je leveranciers, met de certificaten en hun vervaldata. 
• Vind makkelijk bedrijven onder controle op http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/bedrijven-onder-controle. 
• Vraag niet louter het certificaat op, maar controleer extra of de activiteit en het product dat je aankoopt ook effectief op het 

certificaat staat. 
• Doe je loonwerk waarbij het product eigendom blijft van de klant? Beschouw de klant dan als leverancier en doe dus ook een 

volledige leveranciersbeoordeling.   
• Als medewerkers de ruimere context van biologische certificering meekrijgen en begrijpen, dan zien ze procedurestappen voor bio 

minder over het hoofd. Voorzie dus opleidingen.  
• 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.  
 
 
 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/bedrijven-onder-controle


 

6 

Ontvangst 
 
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  

• 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. 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Ontvangstcontrole 
• Risicobeoordeling 
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Die passen soms standaard bepaalde 
desinfecteringsmethodes toe 
 

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

• Import (eerste geadresseerde): de ontvangstcontrole is niet 
geregistreerd op het COI 
 
 

• 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.  
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• 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)’. 

Het coi moet getekend zijn door de afgevende instantie, vooraleer de goederen verscheept worden. 
• Import: let erop dat het COI het juiste afleveradres vermeldt (belangrijk in het geval het adres van de maatschappelijke zetel afwijkt 

van het effectieve leveradres.) 
• 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.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/import#Aandachtspunt%20bij%C2%A0invoer%20van%20bioproducten%20uit%20derde%20landen
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Productie 
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 

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

• Risicobeoordeling 
• Training personeel 
• Productflow 

 

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

• 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. 
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• 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. 
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Recepturen 
 
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 
niet-biologische plantaardige olie als plaatsmeermiddel.  
 

• Training personeel 
• Productflow 
• Recepturen 
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Gebruik van niet-
toegelaten aroma’s 

• Het gebruikte aroma is geen biologisch of natuurlijk aroma dat 
voldoet aan Verordening (EG) 1334/2008 artikel 16, leden 2, 3 en 4.  

• Training personeel 
• Productflow 
• Recepturen 

 
Extra Tips 
 

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

• Je vindt een infifiche over de toegelaten aroma’s op https://www.bioforum.be/biowetgeving 
• 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.   

 
  

https://www.bioforum.be/biowetgeving
https://www.bioforum.be/biowetgeving
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Verpakking 
 
Mogelijke  risico’s Voorbeelden van wat er kan mislopen In welke procedures neem je dit 

op?  
Etikettering • De verplichte aanduidingen zijn niet aanwezig op het etiket • Training personeel 

• Productflow 
• Risicobeoordeling 

Tracering • Geen duidelijkheid over de lotgegevens op het product • Procedure ‘Tracering’ 
• Productflow 
• Risicobeoordeling 

Verpakkingsmaterialen 
(hout, bulk, ...) 

• Verpakkingsmateriaal bevat producten die kunnen migreren 
naar het bioproduct (chloraten/antraquinone) 

• Houten kist wordt eerst gebruikt voor niet-biologische 
producten, vervolgens voor bioproducten. Houten kisten 
kunnen pesticides opslaan en nadien geconcentreerd afgeven 
(bv. omwille van ventilatie in een magazijn)  

• Opslagplaatsen van papier en karton worden behandeld met 
fungicides en zorgen voor migratie naar product (vb. afpakken 
thee in Azië) 

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

op?  
Scheiding (tijd/ruimte) • De leidingen zijn niet leeg en gereinigd voordat biologische 

ingrediënten ontvangen worden 
• De verpakkingen van de grondstof zijn gescheurd of niet goed 

gesloten na gebruik 
• Bij bulkopslag is de ruimte die gebruikt voordien gebruikt werd 

voor conventionele variant niet voldoende gereinigd (bv. 
Aardappelen) 

• Houten kisten worden voor bio en niet-biologische producten 
gebruikt (zie ook deel Verpakking) 

• Scheidingsprocedure 
• Risicobeoordeling 

Contaminatie met niet-
toegelaten stoffen 

• De wachttijd van een product voor ongediertebestrijding werd 
niet gerespecteerd (vb. verneveling) 

• Bioproducten zijn niet afgeschermd of verplaatst bij de 
toepassing van een bestrijdingsmiddel 

• Reiniging 
• Productflow 
• Training personeel 
• Risicobeoordeling 

Registratie • Er bestaat geen duidelijkheid over producten en ladingen die in 
opslag aanwezig zijn 

• Verliezen in stock worden niet goed geregistreerd 

• Productflow 
• Risicobeoordeling 
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Tracering • Er bestaat geen duidelijkheid over producten en ladingen die in 
een silo aanwezig zijn 

 

• Procedure ‘Tracering’ 
• Risicobeoordeling 
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Transport 

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

op?  
Contaminatie met niet-
toegelaten stoffen 

• Bulk: Er bestaat geen duidelijkheid over wie verantwoordelijk is 
voor de reiniging en de documenten 

• Stof: er treedt contaminatie op met stof 
• Beschadigde of slecht gesloten bulkverpakkingen 

• Productflow 
• Ontvangst 
• Risicobeoordeling 

Tracering • Geen duidelijkheid over loten of producten die vervoerd worden.  

 

• Procedure ‘Tracering’ 
• Ontvangst 
• Training personeel 

Registratie • Er bestaat geen duidelijkheid over producten en ladingen die in 
opslag aanwezig zijn 

• Verliezen in stock worden niet geregistreerd 

• Productflow 
• Risicobeoordeling 

Tracering • Er bestaat geen duidelijkheid over producten en ladingen die in 
een silo aanwezig zijn 

• Procedure ‘Tracering’ 
• Risicobeoordeling 

 
 
Extra Tips 
 

• Transporteurs zijn niet verplicht zich te laten certificeren. Wanneer het transport niet gecertificeerd is, is het de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het transport om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zeker in het geval van 
bulkproducten dient er extra aandacht te zijn voor identificatie, scheiding en voorafgaande reiniging van vrachtwagen of recipiënt. 
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Administratie 
 
Mogelijke  risico’s Voorbeelden van wat er kan mislopen In welke procedures neem je dit 

op?  
Verplichte aanduidingen • Via de boekhouding is het niet duidelijk of het product als bio 

werd aangekocht 
• Via de boekhouding is het niet duidelijk welke producten bio 

zijn 
• De facturen vermelden niet de verplichte bio-aanduidingen 
• De verliezen bij foutproductie worden niet geregistreerd 

• Training personeel 
• Productflow 

Tracering • Balans voor specifieke productie is niet in balans • Tracering 
• Training personeel 

 
Extra Tips 
 

• Er zal door de controleur steeds een balans en een traceeroefening gevraagd worden van een bepaald biologisch ingrediënt. Houd 
hier rekening mee bij opbouw van een registratie en stock-opvolgingssysteem.  


