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Bijlage 3: schema bemonsteringsfrequentie 
 
Inrichtingen die gehakt vlees en/of vleesbereidingen produceren 
 

aantal kg geproduceerd 
gehakt vlees en/of 
vleesbereidingen per week 

> 2.000 > 1.000 en ≤ 2.000 
(categorie 1) 

> 200 en ≤ 1.000 
(categorie 2) 

< 200 
(categorie 3) 

1. Basisfrequentie 1x/week 
1 product per week 
rotatie in product en 
bemonsteringsdag 
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

1x/week 
1 product per week 
rotatie in product en 
bemonsteringsdag  
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

1x/week 
1 product per week 
rotatie in product en 
bemonsteringsdag 
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

1x/week 
1 product per week 
rotatie in product en 
bemonsteringsdag 
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

2. Voorwaarden voor het 
toepassen van een 
verlaagde of 
versoepelde 
bemonsteringsfrequenti
e 

Salmonella spp.:  
30 x gunstig 
 
E. coli, aeroob kiemgetal, 
thermotolerante 
Campylobacter spp:  
6 x gunstig 

− gunstige resultaten voor 
checklists 

− Salmonella spp., E. coli, 
aeroob kiemgetal, 
thermotolerante 
Campylobacter spp: 
6 opeenvolgende analyses 
gunstig  

− gunstige resultaten voor 
checklists 

− Salmonella spp., E. coli, 
aeroob kiemgetal, 
thermotolerante 
Campylobacter spp: 
6 opeenvolgende analyses 
gunstig  

− gunstige resultaten voor 
checklists 

− Salmonella spp., E. coli, 
aeroob kiemgetal, 
thermotolerante 
Campylobacter spp.:  
6 opeenvolgende analyses 
gunstig  

3. Verlaagde/versoepelde 
bemonsterings-
frequentie 

verlaagde frequentie:  
1x/2 weken 
rotatie voor bemonstering 
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

versoepelde frequentie:  
1x/3 weken 
rotatie voor bemonstering  
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

versoepelde frequentie: 
1x/maand 
rotatie voor bemonstering  
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 

versoepelde frequentie:  
1x/2 maanden 
rotatie voor bemonstering  
(iedere dag van de week 
waarop wordt geproduceerd, 
komt aan bod) 
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aantal kg geproduceerd 
gehakt vlees en/of 
vleesbereidingen per week 

> 2.000 > 1.000 en ≤ 2.000 
(categorie 1) 

> 200 en ≤ 1.000 
(categorie 2) 

< 200 
(categorie 3) 

4. Aangepast 
bemonsteringsschema? 

nee ja (cfr. bijlage 2) ja (cfr. bijlage 2) ja (cfr. bijlage 2) 

5. Specificaties voor het te 
analyseren product 

1 product per analyse 
rotatie in product 
 

1 product per analyse 
rotatie in product 
min. 2 analyses per product 
per 52 weken (indien mogelijk) 

1 product per analyse 
rotatie in product 
min. 2 analyses per product 
per 52 weken (indien mogelijk) 

1 product per analyse 
rotatie in product 
min. 2 analyses per product 
per 52 weken (indien mogelijk) 

6. Maatregelen in geval van 
ongunstige resultaten 

    

a) Ongunstige resultaten 
voor checklists 

NVT versoepelde frequentie blijft 
behouden 

versoepelde frequentie blijft 
behouden 

versoepelde frequentie blijft 
behouden  

gunstige hercontrole NVT versoepelde frequentie blijft 
behouden 

versoepelde frequentie blijft 
behouden 

versoepelde frequentie blijft 
behouden 

ongunstige hercontrole NVT versoepelde frequentie vervalt, 
basisfrequentie en criteria uit 
bijlage 1 toepassen 

versoepelde frequentie vervalt,  
basisfrequentie en criteria uit 
bijlage 1 toepassen 

versoepelde frequentie vervalt, 
basisfrequentie en criteria uit 
bijlage 1 toepassen 

Wanneer opnieuw 
versoepelde frequentie 

toepassen? 

NVT Voldoen aan de voorwaarden 
onder 2) 

Voldoen aan de voorwaarden 
onder 2) 

Voldoen aan de voorwaarden 
onder 2) 
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aantal kg geproduceerd 
gehakt vlees en/of 
vleesbereidingen per week 

> 2.000 > 1.000 en ≤ 2.000 
(categorie 1) 

> 200 en ≤ 1000 
(categorie 2) 

< 200 
(categorie 3) 

b) ongunstig 
analyseresultaat  

    

Maatregelen m.b.t. de 
producten 

− in geval van ongunstig 
PHC: hygiënemaatregelen 

− in geval van ongunstig 
VVC: producten uit de 
handel nemen, recall 

− in geval van ongunstig 
PHC: hygiënemaatregelen 

− in geval van ongunstig 
VVC: producten uit de 
handel nemen, recall 

− in geval van ongunstig 
PHC: hygiënemaatregelen 

− in geval van ongunstig 
VVC: producten uit de 
handel nemen, recall 

− in geval van ongunstig 
PHC: hygiënemaatregelen 

− in geval van ongunstig 
VVC: producten uit de 
handel nemen, recall 

Maatregelen m.b.t. de 
analyses 

nieuw geproduceerde loten 
analyseren, tot wanneer 3 
opeenvolgende gunstige 
resultaten, enkel i.g.v. 
ongunstig VVC. 

nieuw geproduceerde loten 
analyseren, tot wanneer 3 
opeenvolgende gunstige 
resultaten, enkel i.g.v. 
ongunstig VVC (geen 
versoepeling 
bemonsteringsschema). 

nieuw geproduceerde loten 
analyseren, tot wanneer 3 
opeenvolgende gunstige 
resultaten,  
enkel i.g.v. ongunstig VVC 
(geen versoepeling 
bemonsteringsschema). 

nieuw geproduceerde loten 
analyseren, tot wanneer 3 
opeenvolgende gunstige 
resultaten,  
enkel i.g.v. ongunstig VVC 
(geen versoepeling 
bemonsteringsschema). 

Maatregelen m.b.t. 
bemonsteringsfrequentie 

− in geval basisfrequentie 
toegepast wordt: 
basisfrequentie blijven 
toepassen, teller voor 
bekomen van verlaagde 
frequentie valt op 0. 

− in geval verlaagde 
frequentie toegepast 
wordt: basisfrequentie 
toepassen tot wanneer 
opnieuw voldaan wordt 
aan de voorwaarden onder 
2) 

basisfrequentie toepassen tot 
wanneer opnieuw voldaan 
wordt aan de voorwaarden 
onder 2) 

basisfrequentie toepassen tot 
wanneer opnieuw voldaan 
wordt aan de voorwaarden 
onder 2) 

basisfrequentie toepassen tot 
wanneer opnieuw voldaan 
wordt aan de voorwaarden 
onder 2) 

 


