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Stage/vrijwilligers opdrachten:  
 

Literatuurstudie over het gebruik van reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen in de biologische verwerking.  

 

BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding 
zoekt een stagiair voor een studie over reinigings- en ontsmettingsmiddelen die 
gebruikt worden in de voedingsindustrie.  
 

Bij de lopende herziening van de biologische verordening zullen vereisten opgelegd 
worden voor reinigings- en ontsmettingsmiddelen die gebruikt worden bij biologische 
verwerking. Doel van deze stage is het in kaart brengen van de producten die huidig 
gebruikt worden in de voedingsindustrie zodat er nagegaan kan worden in welke mate 
deze in de toekomst (nog) passen in de biologische verwerking.  
 
De stageopdracht is een literatuurstudie betreffende reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen die gebruikt worden in de voedingsindustrie.  
De volgende thema’s zullen opgenomen worden in deze studie : 
- Reinigingsmiddelen : welke mogelijke samenstellingen zijn er en bijhorende risico's? 
- Ontsmettingsmiddelen : welke mogelijke samenstellingen zijn er en bijhorende 
risico's? 
- Producten met een gecombineerde reinigende en ontsmettende werking. 
- Risico’s van het al dan niet respecteren van de gebruiksaanwijzigingen (spoelen, type 
water, residuen, ...). 
- Toepassingsgebieden van de verschillende actie bestanddelen per sector. 
- Etikettering van reinigings -en ontsmettingsmiddelen. 
- Zijn er alternatieven die mogelijk/toegelaten zijn in bio? 
 
 
Deze stage vindt idealiter plaats in het eerste kwartaal van 2019 en zal begeleid worden 
door Sofie Vandewijngaarden (Adviseur verwerking) en Annick Cnudde (Adviseur 
wetgeving). 
De stage kan via home office uitgevoerd worden maar zal mogelijks ook verplaatsingen 
naar het hoofdkantoor te Antwerpen of eventuele betrokken bedrijven inhouden. 
 
Wie zoeken we?  

- Iemand met interesse in biologische landbouw en voeding 



 

 

- Student agro- en biotechnologie, biochemei, chemie, biowetenschappen of een 
vergelijkbare opleiding 

- Zelfstandig en communicatief. 
 
Wat bieden we?  

- Kennismaking met een innovatieve en groeiende sector in de voedingsindustrie. 
- Ondersteuning door een professioneel team. 
- De opdracht kan thuis worden uitgevoerd of in de kantoren van BioForum op 

PAKt in Antwerpen of een combinatie van de beide.  
- Vergoeding van eventuele onkosten.  

 
Interesse? Solliciteer voor 23 februari, stuur een mailtje naar 
sofie.vandewijngaarden@bioforumvl.be 


