IB02-SPEC37 v5 Bijlage 1, Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven
Wet
Bron
IB02SPEC37

Inspectie indeling

1.b

HACCP
(omgang met voedsel)

1.c

status / opmerkingen

te ondernemen actie (gelijke actie geeft
koppeling aan soortgelijke overtreding)

Onveilige situatie hoog risico,
onveilige producten
geproduceerd en/of
verhandeld

B

Het proces of gedeelte van het proces wordt niet beheerst.

actie op proces

Artikel

Kritisch Proces

Verordening EG
852/2004

art 5, lid 1 en 2

HACCP
(omgang met voedsel)

Kritisch Proces

Verordening EG
852/2004

art 5, lid 1 en 2

Kritisch proces niet beheerst

Onveilige situatie

C

Het proces of gedeelte van het proces wordt niet beheerst.

actie op proces

1.d

HACCP
(omgang met voedsel)

Kritisch Proces

Verordening EG
852/2004

art 5, lid 1 en 2 onder g

Kritisch proces wel beheerst, registratie ontbreekt

Geen onveilige situatie

D

Deze geringe overtreding wordt, zolang de processen worden beheerst, niet geescaleerd

actie op proces

2.d

Basisvoorwaarden
(hygiëne)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II

Op één enkel punt / in geringe mate niet voldoen
aan het wettelijk voorschrift.

incidenteel

D

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
uitgezonderd H I, punt 2,c
uitgezonderd H II, punt 1, d,
uitgezonderd H VII,
uitgezonderd H IX, punt 4,
uitgezonderd H III

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II,
uitgezonderd H I, punt 2,c
uitgezonderd H II, punt 1, d,
uitgezonderd H VII,
uitgezonderd H IX, punt 4,
uitgezonderd H III

Basisvoorwaarden
(hygiëne)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
uitgezonderd ongedierte
uitgezonderd horren
uitgezonderd water (+ijs)
uitgezonderd huisdieren

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
uitgezonderd ongedierte
uitgezonderd horren
uitgezonderd water (+ijs)
uitgezonderd huisdieren

omschrijving afwijking / overtreding

interventiegrens

Titel

3.b

Onderdeel

NVWA -interventie
Klasse
indeling
overtreding

Kritisch proces niet beheerst

Structureel op één of meerdere punten (grote mate
Structurele tekortkoming(en)
van overschrijding) niet voldoen aan het/de
welke resulteert in onveilige
wettelijk(e) voorschrift(en) wat leidt of kan leiden tot
situatie(s)
onveilige situatie met betrekking tot levensmiddelen.

3.c

Basisvoorwaarden
(hygiëne)

4.b

Mobiele, tijdelijke
bedrijfsruimten
/Basisvoorwaarden
(hygiëne)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H III

4.c

Mobiele , tijdelijke
bedrijfsruimten
/Basisvoorwaarden
(hygiëne)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H III

Op één of meerdere punten niet voldoen aan
wettelijk voorschrift.

5.c

Basisvoorwaarden
(hygiëne)

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II,
H I, punt 2, c
H II, punt 1, d

Op één of meerdere punten niet voldoen aan
wettelijk voorschrift; en (sporen van) ongedierte

6.b

Basisvoorwaarden
(hygiëne/kwaliteit)

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H VII

7.b

Basisvoorwaarden
(hygiëne/kwaliteit)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd aan ijs

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H VII, punt 4

7.c

Basisvoorwaarden
(hygiëne/kwaliteit)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd aan ijs

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H VII, punt 4

8.b

Basisvoorwaarden
(ongedierte)

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H IX, punt 4

8.c

Basisvoorwaarden
(ongedierte)

Verordening EG
852/2004

9.b

Basisvoorwaarden
(ongedierte)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd huisdieren

9.c

Basisvoorwaarden
(ongedierte)

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd huisdieren

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd aan ongedierte en
horren
Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd aan water

Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd ongedierte
Bouwkunde zaken/
omgevingsfactoren/
randvoorwaarden
gerelateerd ongedierte

Op één of meerdere punten niet voldoen aan
wettelijk voorschrift.

structureel

Structureel op één of meerdere punten (grote mate
Structurele tekortkoming(en)
van overschrijding) niet voldoen aan het/de
welke resulteert in onveilige
wettelijk(e) voorschrift(en) wat leidt of kan leiden tot
situatie(s)
onveilige situatie met betrekking tot levensmiddelen.

Door het niet opvolgen van aanwijzingen van het bevoegd gezag kan een geringe overtreding bij een
Actie op hygiene (bv schoonmaken). Actie
volgende inspectie opgeschaald worden naar een klasse C overtreding. Ook van toepassing op mobiele en
op bouwkundige zaken.
tijdelijke bedrijfsruimten.

B

Leidt of kan leiden tot onveilige situaties waarin producten bereid, behandeld, verwerkt of vervoerd
worden. Dit kan ook het gevolg zijn van personeel dat onvoldoende geschoold is voor het werk wat ze
uitvoeren. Achterstallig onderhoud en onhygiënische omstandigheden (ernstig vervuilde bedrijfsruimten)
vallen ook hieronder.

Actie op hygiene (bv schoonmaken). Actie
op bouwkundige zaken.

C

Bedrijfsruimte, bereidruimte, apparatuur en onderhoud: het gaat om ruimte niet geschikt als
bereidingsruimte of als bedrijfsruimte die slecht onderhouden is.
hfdst I: bedrijfsruimte algemeen
hfdst II: bereidingsruimte
hfdst V: uitrustingstukken

Actie op hygiene (bv schoonmaken). Actie
op bouwkundige zaken.

B

Actie op hygiene (bv schoonmaken). Actie
op bouwkundige zaken.

structureel

C

Actie op hygiene (bv schoonmaken). Actie
op bouwkundige zaken.

structureel

C

Beoordeel of de overtreding structureel is a.d.h.v. de wettelijke bepaling, zijnde de eisen bedrijfsvoering
betreffende bouwkundige zaken en horren, en NIET op basis van de aanwezigheid van (sporen van)
ongedierte. Dit laatste meenemen bij de beoordeling van het voedselveiligheidsrisico / hygiene.

Actie gericht op
wering/bestrijding/voorkoming van
ongedierte in algemene zin.

B

Denk hierbij aan bedrijven met een eigen bron. Ook kan het voorkomen bij mobiele of tijdelijke
bedrijfsruimte.

Actie gericht op kwaliteit drinkwater
gebruik

structureel

B

Het ijs moet in contact (kunnen) komen met levensmiddelen en gemaakt worden van drinkwater of, voor
het koelen van visserijproducten in gehele staat, schoon water.

Actie gericht op kwaliteit drinkwater
gebruik

structureel

C

Het ijs moet in contact (kunnen) komen met levensmiddelen en gemaakt worden van drinkwater of, voor
het koelen van visserijproducten in gehele staat, schoon water.

Actie gericht op kwaliteit drinkwater
gebruik

Geen of onjuiste bestrijding van ongedierteplaag ,
welke leidt of kan leiden tot een onveilige situatie.

Structurele tekortkoming(en)
welke resulteert in onveilige
situatie(s)

B

Leidt of kan leiden tot onveilige situaties waarin producten bereid, behandeld, verwerkt of vervoerd
worden als gevolg van een ongedierte plaag in combinatie met geen/onjuiste bestrijding door de
ondernemer.

Actie gericht op
wering/bestrijding/voorkoming van
ongedierte in algemene zin.

art 4, bijlage II
H IX, punt 4

Geen of onjuiste bestrijding van ongedierte + enkele
verse sporen van ongedierte.

structureel

C

Beoordeel of de overtreding structureel is a.d.h.v. de wettelijke bepaling, zijnde de eisen bedrijfsvoering
betreffende de bestrijding van schadelijke organismen, en NIET op basis van de aanwezigheid van (sporen
van) ongedierte. Dit laatste meenemen bij de beoordeling van het voedselveiligheidsrisico.

Actie gericht op
wering/bestrijding/voorkoming van
ongedierte in algemene zin.

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H IX, punt 4

Aanwezigheid van huisdieren in een
levensmiddelenbedrijf met (mogelijke)
verontreiniging van levensmiddelen.

incidenteel en structureel

B

De NVWA staat toe dat een hulphond aanwezig is in ruimten waar consumenten zich normaliter begeven
in een levensmiddelenbedrijf.
Huisdieren zijn eveneens toegestaan in dezelfde ruimte op voorwaarde dat er geen bereiding en/of kans
op besmetting plaatsvindt en/of sprake is van een open keuken.

Actie gericht op
wering/bestrijding/voorkoming van
ongedierte in algemene zin.

Verordening EG
852/2004

art 4, bijlage II
H IX, punt 4

Aanwezigheid van huisdieren in een
levensmiddelenbedrijf zonder verontreiniging van
levensmiddelen.

incidenteel en structureel

C

De NVWA staat toe dat een hulphond aanwezig is in ruimten waar consumenten zich normaliter begeven
in een levensmiddelenbedrijf.
Huisdieren zijn eveneens toegestaan in dezelfde ruimte op voorwaarde dat er geen bereiding en/of kans
op besmetting plaatsvindt en/of sprake is van een open keuken.

Actie gericht op
wering/bestrijding/voorkoming van
ongedierte in algemene zin.

onverantwoord bezig zijn met
Gebruik van water (niet zijnde leidingwater) wat niet
water waarvan niet bekend is
aantoonbaar vergelijkbaar is met leidingwater.
of het veilig is
IJs dat met levensmiddelen in contact komt of kan
komen, werd tijdens het maken, hanteren of opslaan
niet beschermd tegen verontreinigingen wat leidt of
kan leiden tot een onveilige situatie met betrekking
tot levensmiddelen
IJs dat in contact met levensmiddelen komt of kan
komen, wordt tijdens het maken, hanteren of
opslaan op één of meerdere punten niet beschermd
tegen verontreinigingen zonder dat dit leidt of kan
leiden tot een onveilige situatie met betrekking tot
levensmiddelen

IB02-SPEC37 v5 Bijlage 1, Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven
Wet
Bron

NVWA -interventie

IB02SPEC37

Inspectie indeling

Onderdeel

Titel

Artikel

omschrijving afwijking / overtreding

interventiegrens

Klasse
indeling
overtreding

10.b

Muizen/ratten/ e.d.

Bouwkunde

Wet
natuurbescherming

Art 3.24 lid 1 jo. Art. 3.10

Opzettelijk dieren vangen en/of doden met
ongeoorloofde middelen, te weten met lijm.

geen onnodig lijden van
dieren

B

Onnodig lijden voor het doden of vangen van zwarte rat, bruine rat, huismuis met daaraan levende/dode
zwarte rat, bruine rat en/of huismuis.

10.c

Muizen/ratten/ e.d.

Bouwkunde

Wet
natuurbescherming

Art 3.24 lid 1 jo. Art. 3.10

Opzettelijk dieren vangen en/of doden met
ongeoorloofde middelen, te weten met lijm.

geen onnodig lijden van
dieren

C

Onnodig lijden voor het doden of vangen van zwarte rat, bruine rat, huismuis.
Het betreft hier een poging tot vangen van zwarte rat, bruine rat, huismuis .
Deze constatering zal altijd een klasse C blijven en niet als gevolg van recidive resulteren in een PV.

11.b

Productbeoordeling

Temperatuur gekoeld

BBL

art 15, lid 1

Afwijking wettelijke bewaartemperatuur

structureel

B

actie in de koelketen

11.c

Productbeoordeling

Temperatuur gekoeld

BBL

art 15, lid 1

Afwijking wettelijke bewaartemperatuur >4 °C

incidenteel

C

actie in de koelketen

11.d

Productbeoordeling

Temperatuur gekoeld

BBL

art 15, lid 1

Afwijking wettelijke bewaartemperatuur tussen 0 en
4 °C

incidenteel

D

12.b

Productbeoordeling

Temperatuur warm

BBL

art 15, lid 4

Bewaartemperatuur beneden 50 °C (60 C wettelijke
norm)

structureel

B

Bederfelijke eet- en drinkwaren die bestaan uit een verhitte component en een niet verhitte component en
die bestemd zijn voor direct verbruik hoeven niet te voldoen aan de temperatuurseis van ten minste 60°C.

actie in warmteborging

12.c

Productbeoordeling

Temperatuur warm

BBL

art 15, lid 4

Bewaartemperatuur beneden 50 °C (60 C wettelijke
norm)

incidenteel

C

Bederfelijke eet- en drinkwaren die bestaan uit een verhitte component en een niet verhitte component en
die bestemd zijn voor direct verbruik hoeven niet te voldoen aan de temperatuurseis van ten minste 60°C.

actie in warmteborging

art 15, lid 4

Afwijking wettelijke bewaartemperatuur tussen 0
en 10 °C

incidenteel

art 4

Bewaartemperatuur boven - 7°C

incidenteel /structureel

art 14

Aantoonbaar onveilige (schadelijk)
levensmiddelen worden aangetroffen.

gevolg voor volksgezondheid

art 14

Aantoonbaar onveilige (ongeschikt)
levensmiddelen worden aangetroffen.

12.d

13.c

Productbeoordeling

Productbeoordeling

Temperatuur warm

Temperatuur diepvries - 18°C

BBL

Warenwetregeling
diepgevroren
levensmiddelen

14.b-1

Productbeoordeling

Onveilig (schadelijk )

Verordening EG
178/2002

14.b-2

Productbeoordeling

Onveilig (ongeschikt)

Verordening EG
178/2002

14.c

Productbeoordeling

Onveilig (ongeschikt)

Verordening EG
178/2002

art 14

Actie op onveilig product

gevolg voor volksgezondheid
onveilige situatie, hoog risico

B

Ongeschikt levensmiddel: een levensmiddel dat verontreinigd is met vreemd materiaal of anderszins, of
een onaanvaardbare smaak of geur heeft, of verrotting of bederf vertoont en daardoor onaanvaardbaar
en/of weerzinwekkend is voor de consument. Onveilig product kan ontstaan (bv producten met een
verstreken codering).

Actie op onveilig product

Aantoonbaar onveilige (ongeschikt)
levensmiddelen worden aangetroffen.

gevolg voor volksgezondheid
onveilige situatie

C

Ongeschikt levensmiddel: een levensmiddel dat verontreinigd is met vreemd materiaal of anderszins, of
een onaanvaardbare smaak of geur heeft of kwaliteitsverlies vertoont en daardoor onaanvaardbaar is voor
de consument. Onveilig product kan ontstaan (bv producten aanwezig met een verstreken codering).

Actie op onveilig product

B

Schadelijk levensmiddel: schadelijk voor de gezondheid. Bij de beoordeling wordt meegenomen het
onmiddellijke effect dan wel op korte en/of lange termijn. Cumulatieve toxische effect en de mogelijkheid
op fysieke gevoeligheden bij sommige doelgroepen. Hieronder valt ook het niet melden van een recall bij
de NVWA, ondanks dat door het bedrijf vervolgens wel bedoelde activiteiten zijn uitgevoerd. Het betreft
hier dan altijd een onveilig levensmiddel wat gemeld MOET worden.
Eventueel in combinatie met artikel 5 (verordening 852)

Actie op onveilig product

C

Ongeschikt levensmiddel: een levensmiddel dat verontreinigd is met vreemd materiaal of anderszins, of
een onaanvaardbare smaak of geur heeft, of verrotting, kwaliteitsverlies of bederf
vertoont en daardoor onaanvaardbaar is voor de consument, maar als zodanig (nog) niet onveilig is.
Eventueel in combinatie met artikel 5 (verordening 852)

Actie op onveilig product

B

Geldt voor alle bedrijven, zowel productie- als retail/ambachtelijke bedrijven.
Eventueel in combinatie met artikel 5 (verordening 852)

Actie op onveilig product

Onveilige (ongeschikte) levensmiddelen.

Onveilige situatie bij de
consument waarvan de
ondernemer kennis heeft.

Product en ondernemer
beoordeling

Onveilig product +
ontbrekende noodzakelijke actie
bij ondernemer

Verordening
178/2002

art 19

16.b

Product en ondernemer
beoordeling

Recall

Verordening
178/2002

art 19

17.b

Productbeoordeling

Houdbaarheid
te gebruiken tot (TGT)

17.c

Productbeoordeling

Houdbaarheid
te gebruiken tot (TGT)

18.c

Registratie

BBL +
Verordening EG
1169/2011
178/2002
BBL +
Verordening EG
1169/2011
178/2002

Verordening EG
852/2004

C

B

Onveilige (schadelijk) levensmiddelen.

15.c

actie in warmteborging

D

Schadelijk levensmiddel: een levensmiddel met een afwijking dat gevolgen kan hebben voor de
volksgezondheid direct en/ of op langere termijn (bv normoverschrijdingen carcinogene/
mutagene stoffen, pathogene micro-organismen, aanwezigheid glassplinters). Voor specifieke
doelgroepen kunnen ongeschikte producten ook als onveilig worden beschouwd (bv bederf bij
baby- of sondevoeding).

art 19

Product en ondernemer
beoordeling

actie in de koelketen

Door het niet opvolgen van aanwijzingen van het bevoegd gezag kan een geringe overtreding
opgeschaald worden naar een overtreding.

Verordening
178/2002

15.b

Door het niet opvolgen van aanwijzingen van het bevoegd gezag kan een geringe overtreding bij een
volgende inspectie opgeschaald worden naar een klasse C overtreding.

te ondernemen actie (gelijke actie geeft
koppeling aan soortgelijke overtreding)

Bederfelijke eet- en drinkwaren die bestaan uit een verhitte component en een niet verhitte component en
die bestemd zijn voor direct verbruik hoeven niet te voldoen aan de temperatuureis van ten minste 60°C.

Onveilige situatie bij de
consument waarvan de
ondernemer kennis heeft en
niet gemeld is bij de NVWA.

Onveilig product +
ontbrekende noodzakelijke actie
bij ondernemer

status / opmerkingen

Schadelijke (onveilige) levensmiddelen die nog of te
Niet doeltreffend uitgevoerde
lang in de markt blijven agv een onjuist of onvolledig
activiteiten van de recall
uitgevoerde recall.

art 15, lid 2 BBL
art 24, lid 1 Vo 1169/2011
art 14, lid 2 t/m 5 Vo 178/2002

Overschrijding van houdbaarheidstermijn,
voorverpakt product
onveilig product

structureel

B

Overtreding opheffen, recall overwegen
eventueel in combinatie met artikel 5 (verordening 852)

actie op onveilig product

art 15, lid 2 BBL
art 24, lid 1 Vo 1169/2011
art 14, lid 2 t/m 5 Vo 178/2002

Overschrijding van houdbaarheidstermijn
voorverpakt product
onveilig product

incident

C

Het betreft een incident of een zeer beperkte overtreding
Overteding opheffen
eventueel in combinatie met artikel 5 (verordening 852)

actie op onveilig product

art 6

het niet hebben van een registratie en/of niet
aangesloten bij een bron die als registratie dient

incident

C

