
Goedgekeurde hygiënecodes 
Onderstaande tabel vermeldt een overzicht van alle door de NVWA goedgekeurde hygiënecodes. 
 

Overzicht door NVWA goedgekeurde Hygiënecodes (stand van zaken juni 2015). 

Sector / product Naam hygiënecode Website 

Horeca Hygiënecode voor de contractcatering www.veneca.nl 

 Hygiënecode voor de horeca www.khn.nl/hygienecode  

 Hygiënecode voor de ambachtelijke 

consumptie-ijsbereider 

www.kenniscentrumhoreca.nl/hygie

necode-ijs  

 Hygiënecode STOR (geen website)  

Detailhandel Hygiënecode voor de brood- en 

banketbakkerij 

www.nbc.nl/kennis-

regelgeving/algemene-informatie-

over-de-hygiënecode  

 Hygiënecode CBL www.cbl.nl/activiteiten/consumente

nzaken-en-

kwaliteit/voedselveiligheid/cbl-

hygienecode/  

Zorginstellingen Hygiënecode voor voedingsverzorging in 

woonvormen 

hygienecode.voedingscentrum.nl/hy

gienecode.aspx  

 Hygiënecode voor de 

voedingsverzorging in zorginstellingen 

en defensie 

hygienecode.voedingscentrum.nl/hy

gienecode.aspx  

 Hygiënecode voor kleine instellingen in 

kinderopvang, welzijn, maatschappelijke 

dienstverlening en jeugdzorg 

www.mogroep.nl/categorieen/them

a/kwaliteit/publicaties/publicatie/400

3-vernieuwde-hygienecode  

Slachterijen, 

slagerijen en poeliers 

Hygiënecode voor het poeliersbedrijf www.nbpw.nl/nbpw-helpt-u-

bij/kennisdossiers/dossier/15/hygien

ecode-voor-het-poeliersbedrijf  

 Hygiënecode voor werken in het 

slagersbedrijf 

www.knsnet.nl/pages/2766/Hygiene

code-voor-het-Slagersbedrijf.html  

Eieren (handel, 

pakstations, grossiers) 

Hygiënecode pakstations, verzamelaars 

en grossiers van eieren 

www.anevei.nl  

Akkerbouw 

(plantmateriaal, 

verwerkte producten) 

Hygiënecode kleinverpakkers 

ongeschilde aardappelen 

www.nao.nl/nl/erkenningen/nao-

hygienecode  

Vis Hygiënecode voor de visdetailhandel www.visspecialisten.nl/hygienecode  

 Hygiënecode voor aan boord gekookte 

schaal- en schelpdieren 

geen website 

 Hygiënecode voor verzend- en 

zuiveringscentra 

geen website 

http://www.veneca.nl/
http://www.khn.nl/hygienecode
http://www.kenniscentrumhoreca.nl/hygienecode-ijs
http://www.kenniscentrumhoreca.nl/hygienecode-ijs
http://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/algemene-informatie-over-de-hygi%C3%ABnecode
http://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/algemene-informatie-over-de-hygi%C3%ABnecode
http://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/algemene-informatie-over-de-hygi%C3%ABnecode
http://www.cbl.nl/activiteiten/consumentenzaken-en-kwaliteit/voedselveiligheid/cbl-hygienecode/
http://www.cbl.nl/activiteiten/consumentenzaken-en-kwaliteit/voedselveiligheid/cbl-hygienecode/
http://www.cbl.nl/activiteiten/consumentenzaken-en-kwaliteit/voedselveiligheid/cbl-hygienecode/
http://www.cbl.nl/activiteiten/consumentenzaken-en-kwaliteit/voedselveiligheid/cbl-hygienecode/
http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/kwaliteit/publicaties/publicatie/4003-vernieuwde-hygienecode
http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/kwaliteit/publicaties/publicatie/4003-vernieuwde-hygienecode
http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/kwaliteit/publicaties/publicatie/4003-vernieuwde-hygienecode
http://www.nbpw.nl/nbpw-helpt-u-bij/kennisdossiers/dossier/15/hygienecode-voor-het-poeliersbedrijf
http://www.nbpw.nl/nbpw-helpt-u-bij/kennisdossiers/dossier/15/hygienecode-voor-het-poeliersbedrijf
http://www.nbpw.nl/nbpw-helpt-u-bij/kennisdossiers/dossier/15/hygienecode-voor-het-poeliersbedrijf
http://www.knsnet.nl/pages/2766/Hygienecode-voor-het-Slagersbedrijf.html
http://www.knsnet.nl/pages/2766/Hygienecode-voor-het-Slagersbedrijf.html
http://www.anevei.nl/
http://www.nao.nl/nl/erkenningen/nao-hygienecode
http://www.nao.nl/nl/erkenningen/nao-hygienecode
http://www.visspecialisten.nl/hygienecode


Zuivelverkoop 

(detailhandel, 

boerderij) 

Hygiënecode voor de kleinschalige 

detailhandel in zuivel 

www.gemzu.nl/hygienecode  

 Hygiënecode voor de 

boerderijzuivelbereiding 

bbl.zuivelacademie.nl  

Tuinbouw (teelt, 

productverwerking, 

verkoop) 

Hygiënecode voor de AGF-detaihandel www.agfdetailhandel.nl/page/754  

 Hygiënecode voor ongesneden vers(e) 

groenten, fruit en paddestoelen 

www.frugiventa.nl/  

Dranken, wijn, 

horecabenodigdheden 

Hygiënecode in de mouterij en brouwerij www.nederlandsebrouwers.nl/onze-

themas/wet-

regelgeving/voedselveiligheid  

 Hygiënecode frisdranken, natuurlijke 

mineraal- en bronwaters 

www.frisdrank.nl/  

 Hygiënecode voor de groothandel in 

dranken en horecabenodigdheden 

www.gdh.nl/nl/publicaties  

 Hygiënecode voor de Nederlandse 

commerciële wijngaardenier 

www.productschapakkerbouw.nl/file

s/PW-hygienecodeNW-41.pdf  

 Hygiënecode voor de wijnsector wijn.nl  

Granen, maalderijen, 

peulvruchten, zaden 

Hygiënecode voor de graan-, zaden- en 

peulvruchten verwerkende industrie 

www.graan.com/page/41/contracten

.html  

 Hygiënecode voor windmolens, 

watermolens en ambachtelijke 

maalderijen, malend voor menselijke 

consumptie (geen website) 

www.molenaarsgilde.nl/  

Suiker Hygiënecode voor productie en 

verpakking van kristalsuiker 

www.suikerinfo.nl  

Transport en logistiek Hygiënecode binnenvaart 

levensmiddelen en diervoeders 

www.cbrb.nl/publicaties/36-

kwaliteitssystemen/740-

hygienecode-voor-de-binnenvaart  

 Hygiënecode voor transport, opslag en 

distributie van levensmiddelen 

geen website 

 Hygiënecode voor verkooppunt 

motorbrandstoffen 

www.vnpi.nl/Default.aspx?pageID=3  

 Hygiënecode voor de op- en overslag 

van eetbare oliën en vetten 

www.votob.org  
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