
 

 

 

 

 

 

5 september 2019 

 

ACS G-002: wijzigingen versie 4 t.o.v. versie 3 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in versie 4 van G-002 worden doorgevoerd:  

1) Nieuwe hoofdstukken  

• Een hoofdstuk m.b.t. ‘Export naar derde landen’ werd in de ACS-gids opgenomen als deel 4.  

• Een generiek hoofdstuk m.b.t. ‘Verpakkingsmaterialen voor levensmiddelenfabrikanten’ wordt 
als bijlage 8 bij 3.2 HACCP plannen toegevoegd.  

• Een generiek hoofdstuk m.b.t. ‘Technologische hulpstoffen’ wordt als bijlage 7 bij 3.2 HACCP 
plannen toegevoegd.  

 

2) Inhoudelijke aanpassingen in de bestaande hoofdstukken 

• Er werd verduidelijkt dat ‘fat filled powders’ in het toepassingsgebied van de ACS Zuivel zitten 
(sectie 1.1). 

• Het ‘opschonen en verwerken van kaas’ wordt in de HACCP-plannen van ‘Harde kaas op basis 
van gepasteuriseerde melk’, ‘zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk’ en ‘rauwmelkse 
kazen’ opgenomen.  

• Op vraag van het FAVV werd meer duiding in de gids opgenomen m.b.t. de microbiologische 

criteria voor Listeria monocytogenes, en meer bepaald met de studies die in dit kader worden 

uitgevoerd om de groei van Listeria in levensmiddelen te evalueren. Dit werd als aandachtspunt 

opgenomen in de relevante HACCP-plannen (onder 3.2) , met name:  

o Gepasteuriseerde consumptiemelkdranken en room 
o Gefermenteerde melk 
o Verse kaas 
o Harde en halfharde kaas op basis van gepasteuriseerde melk 
o Mozzarella op basis van gepasteuriseerde melk 
o Zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk 
o Neutrale desserts 
o Rauwmelkse kaas 

• Het toepassingsgebied van het HACCP plan ‘Harde kaas op basis van gepasteuriseerde melk’ 
werd uitgebreid naar ‘Harde en halfharde kaas op basis van gepasteuriseerde melk’.  

• Op vraag van het FAVV werd in het HACCP plan ‘Harde en halfharde kaas op basis van 
gepasteuriseerde melk’ het minimum aantal analyses op E. coli en Listeria monocytogenes 

herzien (3.2 HACCP-plannen).  

• Op vraag van het FAVV werd in het HACCP plan ‘Zure boter op basis van gepasteuriseerde melk, 



 

 

verse zure karnemelk, thermisch behandelde zure karnemelk’ de vereisten voor analyses op 
karnemelk aangevuld (3.2 HACCP-plannen). 

• Op vraag van het FAVV voegde BCZ duiding toe in de HACCP-plannen mbt de 

houdbaarheidsdatum na opening van de verpakking (3.2 HACCP-plannen). 

• Op vraag van het FAVV werd in het HACCP-plan ‘Melkpoeder’ een minimum aantal analyses op 
Salmonella toegevoegd. Dit is immers een voedselveiligheidscriterium volgens Verordening (EG) 

2073/2005 (3.2 HACCP-plannen).  

• In bijlage 1 ‘Gevarenanalyse grondstof melk’ bij 3.2 HACCP plannen per producttype wordt de 

parameter Clostridium botulinum in de lijst van potentiële microbiologische gevaren 

opgenomen.  

• In bijlage 5 ‘Controle op remstoffen bij de ontvangst van melk in de zuivelfabriek’ bij deel 3.2 
HACCP plannen per producttype werd de procedure van bevestiging via herhaling van de 

sneltest aangepast. Daarenboven werd de bijlage geactualiseerd in navolging van de 

vernieuwde versie van de FAVV-Omzendbrief met betrekking tot sneltesten en microbiologische 

inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van 

autocontrole, en de FAVV-Omzendbrief met betrekking tot de controle op de kwaliteit van de 

rauwe melk. 

• In Deel 3 Productstromen naar de dierenvoeding werd de overeenkomst tussen de Federale 

Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten 

van 16 januari 2014 geïmplementeerd.  

 

3) Actualiseringen  
 
n.a.v. gewijzigde wetgevingen  

o vervanging van ‘Ministerieel Besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen 

van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige 

bedrijven van de levensmiddelensector’ door ‘Ministerieel Besluit van 22 maart 2013 

betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de 

traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen’ (in deel 1.2 Versoepelingen 
en doorheen de hele gids). 

o vervanging van Richtlijn 2006/141/EC (zuigelingenvoeding) door Verordening (EU) nr. 

609/2013 (doorheen de hele gids) 

o etikettering allergenen in overeenstemming met VO 1169/2011 (bijlage 6 ‘Allergenen’ 
van deel 3.2 HACCP plannen, en doorheen de hele gids) 

o aanpassing wettelijke referenties maximumgehaltes mycotoxines in granen, 

vruchtensappen (in bijlage 3 gevarenanalyse andere grondstoffen van punt 3.2 HACCP 

plannen) 

o aanpassing wettelijke referentie additievenwetgeving en aromawetgeving (nu 

Verordeningen (EG)nr. 1333/2008 en Verordening (EG) nr. 1334/2008 (in deel 3.2 

HACCP plannen)) 

o aanpassing wettelijke referentie catalogus van voedermiddelen (nu Verordening (EU) 

nr. 68/2013 (in deel 3.2 HACCP plannen)) 

o aanpassing wettelijke referentie KB van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne 

(vervangt KB van 22 december 2005 (in 3.1 Goede Hygiënische Praktijken en in deel 

3.2 HACCP plannen)) 



 

 

o aanpassing n.a.v. wijziging van het KB autocontrole van 14 november 2003 (wijziging 

van 11/03/2014, o.a. toevoeging bijlage 4 ‘Model registratieaanvraag’ bij deel 2 
Basisvereisten voor een kwaliteitssysteem) 

o aanpassing wettelijke referentie KB Kaas: KB van 8 mei 2014 (in deel 3.2, in de 

respectievelijke HACCP plannen) 

 

andere 

• Bijlage 4 ‘Sectoraal monsterplan grondstof melk’ bij 3.2 HACCP plannen per producttype werd 
geactualiseerd.  

• Een aantal administratieve zaken werden geactualiseerd: adres BCZ, samenstelling 

werkgroepen, beschrijving initiatiefnemer en representativiteit (inleiding),…  

• Het gebruiksgemak van de ACS- Zuivel werd verbeterd door de bijlagen bij deel 2 en 3 apart 

consulteerbaar te maken.  

 

 

L. Callewaert 


