
 

 

WIJZIGINGEN HYGIËNECODE VOOR DE HORECA 2016 

 

In april 2016 is de nieuwe Hygiënecode voor de horeca van kracht geworden. Bent u op de hoogte van alle 

wijzigingen? Wij hebben ze voor u op een rij gezet.  

In de eerste plaats is de volgorde van de code veranderd. Er wordt gestart met de toelichting van 

basisvoorwaarden, waarin wordt uitgelegd wat er nodig is om netjes te werken. Vervolgens worden de 

verschillende procesonderdelen op basis van de praktijk behandeld. De code wordt hiermee duidelijker. Ook is er 

een toelichting opgenomen over voedselveiligheid, HACCP en de wet- en regelgeving.  

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van gewijzigd of toegevoegde normen.  

 

1. Inrichting bedrijfsruimten 

• De toiletten mogen niet rechtstreeks uitkomen op ruimten waar met voedsel wordt gewerkt. 

 Hierbij is aangevuld dat de aanwezigheid van een voorportaal en dubbele deur vereist is. 

• Open deuren naar buiten moeten gesloten blijven of worden voorzien van horren die kunnen worden 

 verwijderd en schoongemaakt. 

• Er is beschreven waar aan moet worden voldaan in het geval van een tijdelijke- of mobiele bedrijfsruimte. 

• De handenwasgelegenheden moeten voorzien zijn van warm én koud stromend water. 

• Handzeep is bij voorkeur desinfecterend. Een alcoholgel / dispensers kan als aanvulling dienen op de 

 handhygiëne. 

 

2. Training en instructie 

• In de toelichting is duidelijk vermeld waarom training en instructie van belang is. 

• Nieuw is dat de NVWA tijdens een bezoek vragen kan stellen aan medewerkers om te toetsen of de kennis 

 voldoende is om veilig te kunnen werken. 

• Door de gehele code zal het toetsen van het kennisniveau van medewerkers terugkomen. Training en 

 instrueren krijgt dan ook meer aandacht dan voorheen. 

 

3. Persoonlijke hygiëne 

• De momenten waarop het toepassen van de juiste handhygiëne noodzakelijk is, zijn uitgebreid met het  wassen 

 van de handen na roken, na niezen en/of hoesten. 

• Er mogen tijdens de bereiding geen handsieraden gedragen worden, dus ook geen horloges meer. Het  dragen 

 van een gladde, schone trouwring wordt gedoogd. 

• Het hebben van korte en ongelakte nagels is geen advies meer, maar een eis. 

• De eis ‘vervang kleding tijdig is’ is vervangen door ‘draag dagelijks schone werkkleding en vervang vuile  kleding 

 op tijd’. 

• Het onderdeel ‘melden ziekten en infecties’ is uitgebreider beschreven. De belangrijkste aanvulling is hoe om 

 te gaan met besmettelijke ziekten en vooral buikgriepvirussen (Norovirus). Dit virus is zeer besmettelijk en is 

 snel overdraagbaar van mens tot mens. Er is nu een meldplicht voor het personeel opgenomen in het geval 

 van besmettelijke aandoeningen, ook zijn ook de gevolgen voor de inzet van een zieke medewerker 

 beschreven en is de rol van de NVWA vastgelegd. In de Hygiënecode is een uitgebreide bijlage 

 opgenomen hoe men dient te handelen in het geval van een Norovirus uitbraak. 

 

4. Temperatuurbeheersing 

• De ontvangsttemperatuur van verse vis is toegevoegd, verse vis moet  aangeleverd worden op ijs (dit betekent 

 bij 0-2 °C). 

• In het hoofdstuk temperatuurbeheersing is er meer nadruk gelegd op het correct uitvoeren van het 

 terugkoelproces. Terugkoelen naar 7°C dient zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 uur naar 7°C te 

 gebeuren. 

• Ook is toegevoegd dat grondstoffen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld tartaar en carpaccio vooraf ingevroren 

 moeten worden tot een kerntemperatuur van -12°C of kouder gedurende minimaal twee dagen, om de p

 arasiet Toxoplasma te voorkomen. 

• De norm voor verhitting van plakvlees (delen vlees die door middel van eiwitten aan elkaar geplakt worden) is 

 vastgesteld op minimaal 75 °C in de kern. 

• Het bereiden van runderhamburgers welke rosé in de kern blijven wordt niet aangeraden vanwege de grote 



 

 

 risico’s. Deze bereiding is volledig op eigen risico, waarbij geadviseerd wordt om het gehakte vlees vooraf 

 microbiologisch te laten controleren op Listeria M., Salmonella en E. Coli. De rapporten moeten op de locatie 

 aanwezig zijn en getoond kunnen worden aan de NVWA. 

• Het kalibreren van de steekthermometers moet jaarlijks gebeuren en mag op de locatie gedaan worden. Een 

 infrarood thermometer moet door een erkend bedrijf gekalibreerd worden. Aangetoond moet worden dat alle 

 thermometers gekalibreerd zijn. 

• Het wekelijks registreren van de controles van de ontvangsttemperatuur, de temperatuur van de opslag, de 

 temperatuur na verhitten/opwarmen, het inkoelproces en de uitgiftetemperatuur is verplicht. Registraties 

 dienen minimaal zes maanden bewaard te worden. 

•  De beheersing van Toxoplasmose, een parasiet die aanwezig kan zijn in rauw vlees, wordt beschreven. 

 Rauw vlees kan deze parasiet bevatten die bij zwangere vrouwen een gevaar is voor  het ongeboren kind. In 

 onvoldoende verhit rundvlees kunnen larven blijven leven die bij de mens tot een lintworm kunnen 

 uitgroeien. 

 

5. Schoonmaak 

• Gereinigde materialen moeten droog en zodanig weggezet worden dat er geen besmetting kan plaatsvinden 

 van stof, vuil en plaagdieren. 

• De schoonmaak van de vaatwasser is concreet benoemd in de Hygiënecode. Daarnaast is de controleren 

 opgenomen of er nog voldoende was- en naspoelmiddel aanwezig is. 

• Alleen het gebruik van desinfectiemiddelen met een toelatingsnummer (N-nummer) zijn toegestaan. 

• Producten zonder leesbaar etiket mogen niet worden gebruikt. De gebruiksinstructies op het etiket van het 

 product moet worden toegepast. 

 

6. Kruisbesmetting 

• De allergenenwetgeving is geen onderdeel van de Hygiënecode, echter er wordt wel geadviseerd om te 

 voorkomen dat producten met allergenen, andere producten kunnen ‘besmetten’. 

• Verpak producten in de diepvriesopslag zodanig dat ze beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf en tegen 

 uitdroging (vriesbrand). 

• De ademschotten bij een buffet is geen norm meer maar een advies. 

 

7. Ongediertebestrijding 

• Ook is Er een regel opgenomen om zelf met enige regelmaat de risico-ruimtes waar plaagdieren zich 

 graag ophouden en vermenigvuldigen (magazijn, afvalopslagruimte etc.) te inspecteren. 

• Bij overlast van dierplagen moeten de zichtbare sporen dagelijks verwijderd worden. Bij last van ongedierte 

 dient er een professioneel bedrijf ingeschakeld te worden of de gemeente. 

• Het gebruik van lijmplaten om muizen te vangen is verboden. 

• Elektrocutie vliegenlampen zijn niet toegestaan in een bewerkings- / bereidingsruimte. 

• Hulphonden / blindengeleidehonden moeten toegelaten worden in de horeca gelegenheid. 

 (uitsluitend in het gastengedeelte van het bedrijf.) 

 

8. Levensmiddelenafval 

• Advies om een afvalvoorziening te gebruiken met voetbediening zodat handcontact wordt 

 vermeden. 

 

9. Inkoop 

• In de code is een voorbeeld inkoopafspraak opgenomen voor specifieke afspraken met de leverancier met 

 betrekking tot levertijden, kwaliteit, veiligheid en temperatuur. 

• Bij levering buiten openingstijden (zogenoemde sleutellocaties) moeten er afspraken zijn over de transport- en 

 aanlevertemperatuur. Zodra deze afspraken zijn vastgelegd kan de temperatuurbeheersing over worden 

 gelaten aan de leverancier. 

 

10. Ontvangst goeden 

• De wijziging van de ontvangsttemperatuur van verse vis is beschreven bij hoofdstuk 4. Verder zijn er geen 

 wijzigingen. 

 



 

 

11. Opslaan producten 

• Gekoelde opslag is een CCP. Meten met een gekalibreerde digitale steekthermometer om de temperatuur te 

 controleren. Registratie is verplicht. 

• Producten met een verlopen THT-datum mogen worden gebruikt, mits de kwaliteit voor gebruik is getoetst 

 door middel van eigen controles zoals proeven ruiken en visueel te beoordelen. Dit geldt niet voor gekoelde 

 producten en producten met een TGT-datum. 

• Zure zuivelproducten zoals yoghurt, kwark en karnemelk, en harde kaassoorten kunnen na het verlopen van de 

 THT-datum nog geschikt zijn voor gebruik. Beoordeel of deze producten nog geschikt zijn voor consumptie 

 door te proeven, ruiken en visuele te beoordeling. 

• Na het aanbreken van een gevacumeerd product vervalt de door de leverancier aangegeven THT-datum op het 

 etiket. De houdbaarheid van de producten is dan twee dagen bij een opslagtemperatuur van 7 °C of kouder of 

 drie dagen bij 4 °C of kouder tenzij de leverancier aantoont dat een langere houdbaarheid mogelijk is. 

• Vacuüm verpakken wordt toegelicht. Er wordt duidelijk gemaakt dat vacumeren niet per definitie de 

 houdbaarheid verlengd. Door producten vacuüm te verpakken, wordt de omgevingslucht uit de 

 verpakking getrokken waardoor producten zonder bijvoorbeeld zuurstof luchtdicht kunnen worden 

 opgeslagen. Vacuüm verpakken kan bijdragen aan het behouden van de kwaliteit van een product. De 

 houdbaarheid van zelf gevacuumeerde bederfelijke producten blijft twee dagen bij een opslagtemperatuur 

 van 7 °C of kouder of drie dagen bij 4°C of kouder tenzij wordt aangetoond dat een langere houdbaarheid 

 mogelijk is. 

• Bij opslag in de viezer dient een invriesdatum vermeld te worden. 

• Besteed extra aandacht aan producten die zijn opgeslagen in kunststof bakken /  

 opslagvoorzieningen. Kunststof en plastics geleiden de koude slecht! 

 

12. (Voor)bereiden gerechten 

• De mogelijkheid om te ontdooien buiten de koeling is niet meer opgenomen in de Hygiënecode. Het ontdooien 

 in de koeling, in de magnetron of in koud stromend water is wel toegestaan. 

• Na het ‘aanzetten’ of dichtschroeien van vlees moet deze binnen een uur in de koeling of chiller worden 

 geplaatst. 

• De temperatuur voor frituurvet en –olie (nooit hoger dan 175 °C), dit was een advies en is nu een eis. 

• Tijdens het terugkoelen mogen producten maximaal een uur buiten de koeling afkoelen. Plaats de producten 

 daarna in een koeling met voldoende capaciteit of een chiller. Koel producten binnen vijf uur in naar 7 °C of 

 lager. Controleer twee uur na aanvang van het terugkoelen of het product 20 °C is. Als de temperatuur hoger 

 is, versnel dan het inkoelproces door bijvoorbeeld de porties te verkleinen. 

• Koelingbehoevende producten dienen binnen 15 minuten verwerkt te zijn om onnodig opwarmen te 

 voorkomen. 

 

13. Extra aandacht benodigde producten en gerechten 

In dit hoofdstuk staan nieuwe en/of zeer specifieke processen beschreven die mogelijk risicovol zijn: 

• Wild aangeleverd door jagers; 

• Pannenkoekbeslag en poffertjesbeslag; 

• Sushibereiding; 

• Peking eend; 

• Frituren van varkensnekken (Babi Pangang); 

• Koud en warm roken; 

• Shoarma en Döner; 

• Sous Vide bereiden; 

• THT verlenging door na-pasteurisatie; 

• THT verlenging door pH verlaging; 

• Hergebruik AGF producten. 

 

14. Presenteren en serveren 

• Bepaalde producten (zoals hartig gebak, vruchtentaart) mogen op de dag van bereiding en de daaropvolgende 

 dag bij omgevingstemperatuur worden gepresenteerd op voorwaarde dat aangetoond wordt dat het 

 betreffende product (zonder room) niet bederfelijk is. In bijlage 3 van de Hygiënecode is de juiste 

 bederfelijkheidstest beschreven. Wanneer producten geschikt zijn voor de 24-uursborging, dan moet het 

 onderzoeksrapport op de locatie beschikbaar te zijn. Bij elke aanpassing van de receptuur moet het onderzoek 



 

 

 herhaald worden. Van producten die via de 24-uursborging gepresenteerd worden moet een dagborging 

 worden bijgehouden. Dit houdt in dat de startdag geregistreerd wordt en wanneer de eventuele restanten zijn 

 weggegooid. De resultaten moeten op de locatie inzichtelijk zijn. De bederfelijkheidstest staat in bijlage 3 in de 

 Hygiënecode. 

• Bezorgen van koude en warme producten dient binnen 30 minuten vanaf vertrek productielocatie te 

 geschieden. 

• Aan de paragraaf ‘IJsverkoop’ is toegevoegd dat de ijslepels bij schepijsverkoop mogen niet in stilstaand water 

 worden bewaard. En dat bij zelf-pasteuriserende machines de bewaaradviezen van de mix zoals door de 

 fabrikant aangegeven worden aangehouden. Indien er sprake is van eigen ‘ambachtelijk ijsbereiding’ dan is de 

 Hygiënecode voor de ambachtelijk IJsbereiding van toepassing. 
 
 

15. Microbiologische richtwaarden 

• Er zijn richtwaarden toegevoegd voor de kritische procestap ‘ongekoelde presentatie zelf bereide 

 (verhitte) producten gedurende presentatieduur’. Ook zijn er richtwaarden opgesteld ter verificatie van de 

 THT-verlengende processen. Indien dit proces van toepassing dient minimaal jaarlijks de producten onderzocht 

 te worden op deze microbiologische richtwaarden. 
 


