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HERKENT U DIT?



WILT U DIT VERMIJDEN?



WETGEVING



WETTELIJKE 

BASIS

Papier Metaal IE-resins Print inkten Verf

(EC) No 1935/2004

(EC) No 2023/2006

GMP of food contact articles

Kaderwetgeving

Plastieke materialen

(EU) No 10/2011

Voedingscontact

84/500/EEG

Keramiek

Sealings
Gerecycleerd 

materiaal
Elastomeren ...

Glas Hout Kurk Textiel Lijmen Siliconen Paraffines



FOOD CONTACT MATERIALS (FCM)



GMP

BRC/IFS/FSSC/ISO 
22000

HACCP

GMP
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GMP’S



14 GMP’S

Productie

• Reiniging en ontsmetting

• Ongediertebestrijding

• Water en lucht

• Infrastructuur

• Onderhoud

• Afvalbeheer

Product

• Temperatuur

• Leveranciers en binnenkomende 
goederen

• Traceerbaarheid en recall / 
meldingsplicht

• Allergenen

• Fysische, chemische, 
microbiologische contaminatie

• Productspecificaties

Personeel

• Hygiëneregels/Opleiding personeel

• Werkinstructies



PRODUCTIE



GMP: REINIGING EN ONTSMETTING

Doel: voorkomen van microbiologische, fysische en chemische contaminatie/contaminatie met 

allergenen. 

Plan van aanpak:

 Maak een overzicht van alle te reinigen oppervlakten

 Leg methode van reiniging vast (werkwijze- product)

 Leg de verantwoordelijke voor R&0 vast

 Leg frequentie van R&0 vast

 Vergeet periodieke R&0 niet

 Leg controlefrequentie vast 

 Registreer validatiemethode



R&O SCHEMA

Bijzondere reiniging

Te reinigen materiaal Frequentie Product reiniging Product ontsmetting Verantwoordelijke Controle door:

Lampbeschermers

Goten & putjes

Reinigingsmateriaal

Handvaten en trekkoorden

Lavabo’s

Schakelaars

Vrachtwagens exterieur

Vrachtwagens interieur

Inventaris van de te reinigen apparatuur
Lokaal Apparaat Frequentie Reinigingsproduct* Methode Conc.+tijd Ontsmettingsproduct** Methode Conc.+tijd



GMP: KALIBRATIE & TECHNISCH ONDERHOUD

Doel: zorgen dat alle processen conform de vastgelegde parameters verlopen, zonder 

productieonderbrekingen. 

Plan van aanpak: 

 Breng al uw machines en meetinstrumenten in kaart

 Stel een preventief en curatief onderhoudsplan op voor machines 

 Stel een kalibratieschema op voor meetinstrumenten en bepaal de maximale afwijking per 

toestel 



GMP: KALIBRATIE & TECHNISCH ONDERHOUD

Lijst smeermiddelen

Voedingsgeschikte smeermiddelen Allergenenvrij: JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

Niet-voedingsgeschikte smeermiddelen



GMP: AFVAL

Doel: beheer/recyclage van afvalstromen.

Plan van aanpak:  

 Breng alle afvalstromen in kaart

 Bepaal of je afvalstromen zelf gaat recycleren => opgelet voor traceerbaarheid (inkten)

 Bepaal frequentie van afvalophaling en wie verantwoordelijk is voor de afvalophaling

 Organiseer goed de stockage van afval uit productie 



5S

When in 

doubt, move 

it out – Red 

Tag Techniek

Sort

Alles heeft 

een plaats 

en alles ligt 

op zijn 

plaats

Set in Order

Reinig en 

inspecteer of 

inspecteer 

door 

reiniging

Shine

Stel regels 

op, volg ze 

en pas deze 

regels toe

Standardize

Deel van het 

dagelijkse 

werk en het 

wordt een 

gewoonte 

Sustain



PRODUCT



GMP: LEVERANCIERS

Doel: selectie van goedgekeurde leveranciers, grondstoffen, hulpstoffen, diensten..

Plan van aanpak: 

 Vraag info op aan leveranciers via een vragenlijst

 Vraag productspecificaties op van alle grondstoffen, hulpstoffen, verpakking

 Vraag info op rond de dienstverlening van wasserij, ongedierte,...

 Stel een beoordelingsmethodiek op voor leveranciers

 Vraag het certificaat van het kwaliteitsmanagementsysteem op





GMP: TRACEERBAARHEID & RECALL

Doel: de traceerbaarheid van uw eindproduct, halffabricaat en rework garanderen doorheen de 

volledige productieketen om bij problemen op elk moment het juiste eindproduct uit de markt te 

halen.

Plan van aanpak:  

 Stel een “eenvoudig” en “werkzaam” systeem op voor de traceerbaarheid op maat van uw 

onderneming

 Zorg en dat men upstream en downstream kan traceren

 Zorgen dat men over alle gegevens beschikt om een recall uit te voeren

 Test regelmatig uw traceerbaarheidssysteem
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Verzending

Verpakking

Productie

Aankoop

Verkoper

Probleem

Claim

Grondstof 

Lot A-1001

Productcode 

F-5005



GMP: PRODUCTCONTAMINATIE

Doel: in kaart brengen van alle mogelijke contaminaties in uw onderneming naar eindproduct toe.

Plan van aanpak:

 Breng alle mogelijke contaminatiegevaar in kaart binnen het productieproces:

• maak een register voor glas en hard plastiek op

• zorg dat het personeel de hygiëneregels strikt opvolgt

• breng mogelijke chemische contaminaties in kaart en gebruik zeker “food graded” smeermiddelen 

waar nodig  

• onderzoek of er microbiologische uitgroei mogelijk is op uw product,  zo ja, neem de nodige 

voorzorgen



Fysisch

Chemisch

Allergenen Microbiologisch



PERSONEEL



GMP: PERSONEEL

Doel:  personeel komt constant in contact met het eindproduct en  is vaak  de grootste oorzaak 

van microbiologische en fysische verontreiniging of kruiscontaminatie met allergenen.

Plan van aanpak:  

 Stel hygiëneregels op voor eigen personeel, interim arbeiders, externe medewerkers (o.a. 

techniekers),…

 Communiceer duidelijk deze regels 

 Train personeel

 Volg personeel op 

 Volg bezoekers en externe medewerkers op



Dit is een 

voedings-

productieruimte

Beschermende 

kledij is 

verplicht

Handen wassen 

voor aanvang 

van het werk



GMP: WERKINSTRUCTIES

Doel: duidelijke instructies geven naar het personeel en de externe medewerkers toe.

Plan van aanpak:

 Maak een herkenbaar en praktisch ontwerp voor al uw werkinstructies

 Maak een overzicht van alle communicatie die u wenst te doen naar het personeel

 Leg vast wie wat moet weten

 Bepaal waar u zaken in productie gaat visualiseren

 Bepaal wie welke werkinstructies nodig heeft  





HACCP-PLAN



HOE BEGINNEN?

Creëer een gedetailleerde procesflow per productgroep

Valideer de procesflow op de werkvloer

Voer een gedetailleerde studie (risicobeoordeling) van het proces uit

Maak een lijst met alle belangrijke posities in het proces

Zoek naar gevaren van verontreinigingen: mogelijke detectie tijdens routinematige QC / QA-controle? Fraud / 
Food Defense gevoelige stappen in proces? 

Implementeer en registreer preventieve acties (kritisch controlepunt) en corrigerende acties

Herziening van het HACCP-systeem na elk groot incident of ten minste jaarlijks



RISICOBEOORDELING

Kans

Heel

regelmatig
4 8 12 16

Regelmatig 3 6 9 12

Soms 2 4 6 8

Nooit 1 2 3 4

Verwaar

loosbaar
Zeer beperkt Ernstig Kritisch

Effect



RISICOBEOORDELING

Onder controle => GMP

Serieus => GMP of PVA

Onacceptabel => CCP



BESLUIT



GMP‘S Good Manufacture

Practices
= OK ?

JA

HACCP = Risicoanalyse

CCP

PVA

GMP

Registratie

CCP = Kritisch Controle Punt

PVA = Punt Van Aandacht

GMP= Good Manufacture Practices

PLAN VAN AANPAK



VRAGEN?

E-MAIL: KATHLEEN@AS4.BE

T. + 32 (0) 9 361 00 61

W. www.as4.be

M. info@as4.be

http://www.as4.be/
mailto:info@as4.be

