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- VOORWOORD
Door de herziening van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziektes en
zoönosen en TSE’s, hierna: Regeling preventie, zijn o.a. de eisen voor de eenvoudige reinigings- en
ontsmettingsplaats behorend bij een slachthuis met geringe capaciteit gewijzigd.
Onder slachthuis met geringe capaciteit wordt verstaan: een slachthuis waar het aantal geslachte grootveeeenheden per week ten hoogste 30 en per jaar ten hoogste 1.500 bedraagt.
Het aantal grootvee-eenheden wordt als volgt berekend:
1. runderen en gedomesticeerde wilde soortgenoten:
- volwassen runderen: 1;
- andere runderen alsmede gedomesticeerde edelherten: 0,5.
2. andere diersoorten en gedomesticeerde soortgenoten:
- een varken van meer dan 100 kg levend gewicht: 0,2;
- een ander varken: 0,15;
- een schaap, een geit of een gedomesticeerd damhert: 0,10;
- een lam, een jonge geit, een big, van minder dan 15 kg levend gewicht: 0,05.
Evenhoevigen mogen worden aangevoerd op een slachthuis met geringe capaciteit indien deze tenminste
beschikt over een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze eenvoudige reinigings- en
ontsmettingsplaats moet zodanig zijn ingericht dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van
vervoermiddelen kan plaatsvinden met voldoende capaciteit in relatie tot de werkzaamheden van het slachthuis
en ongeacht het type vervoermiddel.
Voor een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats zijn de minimale inrichtingseisen in regelgeving
vastgelegd in bijlage 9 van de Regeling preventie als harde normen.
De reiniging en ontsmetting wordt overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol op zodanige wijze
uitgevoerd dat de insleep en de verspreiding van besmettelijke dierziekten voorkomen wordt en dat de
vervoermiddelen na de lossing weer schoon (gereinigd en ontsmet) op de openbare weg rijden (de bioveiligheid
mag niet in gevaar komen).
Eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaatsen hebben over het algemeen geen overkapping en daarom zal
reiniging en ontsmetting bij vorst in beginsel niet zonder gevaar voor de bioveiligheid plaats kunnen vinden, tenzij
er specifieke voorzieningen worden getroffen. Die kunnen in het protocol worden beschreven.
De slachthuizen met geringe capaciteit die ingevolge artikel 59, vijfde lid, (oud) van de regeling preventie een
vergunning hebben om vervoermiddelen te laten reinigen en ontsmetten op een andere locatie, zoals genoemd in
de vergunning, mogen ingevolge het zesde lid van artikel 18 van de herziene Regeling preventie evenhoevigen
blijven aanvoeren onder de bestaande voorwaarden. Nieuwe vergunningen worden niet meer verleend.
Indien een nieuw slachthuis met geringe capaciteit actief wil worden en evenhoevigen wil ontvangen, zal deze er
derhalve zorg voor moeten dragen dat een reinigings- en ontsmettingsvoorziening aanwezig is die ofwel is
erkend ingevolge artikel 26 lid 1 van de Regeling preventie (erkende reinigings- en ontsmettingsplaats) ofwel
voldoet aan de eisen van artikel 18, derde lid van deze regeling (eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats).
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EENVOUDIGE R&O-PLAATS
- INRICHTINGSEISEN
(Bijlage 9, Regeling Preventie)
1. Het bedrijf is voorzien van een verhaarde plaats waar de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen
geschiedt, welke de gehele lengte van het vervoermiddel of vervoerseenheid beslaat.
2. De plaats is zodanig aangelegd dat water en eventueel andere vloeistoffen niet in het grond- of
oppervlaktewater terecht kunnen komen. De plaats is voorzien van een zodanige afvoer dat water en eventueel
andere vloeistoffen die bij de reiniging en ontsmetting worden gebruikt, niet in het grond- of oppervlaktewater
terecht kunnen komen.
3. Het bedrijf kan voldoen water leveren voor de reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen die een of
meer evenhoevingen op dat bedrijf lossen.
4. De verharde plaats kan op zodanige wijze worden verlicht dat de reiniging en ontsmetting van de
vervoermiddelen ten allen tijde onbelemmerd en naar behoren kan plaatsvinden.
5. Op het bedrijf zijn voorzieningen aanwezig waarmee ontsmettingsmiddelen kunnen worden toegepast.
6. Op het bedrijf zijn reinigingsmiddelen aanwezig, alsmede ontsm ettingsmiddelen die voor dat doel op grond van
de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten, in voldoende mate om te kunnen voorzien in
de reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen die op dat bedrijf een of meer evenhoevigen lossen.
7. Op het bedrijf is een voorziening aanwezig waar de chauffeurs van de vervoermiddelen die evenhoevigen op
het bedrijf lossen hun handen kunnen wassen met warm water en zeep.
8. Op het bedrijf is een voorziening aanwezig voor het reinigen van de gebruikte laarzen of worden bedrijfseigen
laarzen gebruikt en zijn bedrijfsoveralls beschikbaar.
- PROTOCOL
Een slachthuis met geringe capaciteit moet de wijze van reiniging en ontsmetting opnemen in een protocol dat
door de minister (lees: VWA) moet worden goedgekeurd. Goedkeuring vindt uitsluitend plaats als de reiniging en
ontsmetting op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.
(Artikel 18, derde lid.)
Bestaande slachthuizen met geringe capaciteit moeten het protocol uiterlijk vóór 1 april 2009 ter goedkeuring bij
de Voedsel en Waren Autoriteit ingediend hebben. Uiterlijk vóór 1 juli 2009 dient overeenkomstig een
goedgekeurd protocol gewerkt te worden.
(Artikel 18, vijfde lid.)
De exploitant autoriseert het protocol door het plaatsen van een paraaf op elke pagina en van naam en
handtekening op de laatste pagina.
Iedere pagina van het protocol is voorzien van datum, versienummer en paginanummer.
Goedkeuring door de VWA wordt zichtbaar gemaakt door het plaatsen van naam en handtekening van de
beoordelaar en de datum van goedkeuring op de laatste pagina en een paraaf op de overige pagina’s.
Voor iedere wijziging van het eenmaal goedgekeurde protocol geldt dat:
- de gewijzigde tekst wordt gemarkeerd;
- datum en versienummer van het protocol worden aangepast;
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de gewijzigde versie door de exploitant wordt geautoriseerd;
de gewijzigde en geautoriseerde versie ter beoordeling aan de VWA wordt voorgelegd.

Het protocol moet tenminste de volgende gegevens en bijlagen bevatten:
- Omschrijving van de wijze van exploitatie en reiniging en ontsmetting.
- Omschrijving van de omgang met vorst indien de R&O -voorziening geen overkapping
heeft (bv geen aanvoer bij een temperatuur van 0ºC of lager).
- Kopie bedrijfsplattegrond met:
- De opslagruimte van de reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
- De routing van de veewagens
- Naam reinigingsmiddel + kopie gebruiksaanwijzing
- Naam ontsmettingsmiddel + Toelatingsnummer + kopie gebruiksaanwijzing
Onder de omschrijving van de wijze van exploitatie en reiniging en ontsmetting moet er tenminste aan de
volgende eisen worden voldaan:
- Reinigingsvoorschriften
Algemeen
1. De reiniging vindt systematisch plaats in een logische volgorde van handelingen, waarbij van boven
naar beneden en van binnen naar buiten wordt gewerkt.
2. De reiniging geschiedt op adequate wijze. Hieraan wordt voldoende tijd besteed.
Specifiek
1. Een adequate reiniging bestaat opeenvolgend uit de volgende handelingen:
a. verwijdering van aanwezig grof vuil, zoals mest, strooisel en eventuele voerresten;
b. losweking van aanwezig fijner vuil of vet, bij voorkeur door het aanbrengen van een
reinigingsmiddel op alle oppervlakken;
c. verwijdering van losgeweekte vuil- en vetdeeltjes en het reinigingsmiddel door middel van
afspoeling van alle oppervlaken, met water met een temperatuur van ten minste 70 ºC.
2. Alle verwijderbare voorwerpen die bij het vervoermiddel behoren, worden verwijderd en apart gereinigd.
3. Alle losse gebruiksvoorwerpen die bij het vervoermiddel behoren, alsmede eventuele matten in de
cabine voor de chauffeur en eventuele bijrijders worden apart gereinigd.
4. De cabine wordt gereinigd, met inbegrip van de pedalen, de cabinevloer en de bedieningsinstrumenten
die in contact komen met de chauffeur of eventuele bijrijders
- Ontsmettingsvoorschriften
Algemeen
1. De ontsmetting vindt pas plaats, nadat de reiniging op adequate wijze is geschied en alle vuil- of
vetresten verwijderd zijn.
2. Vóór het aanbrengen van het ontsmettingsmiddel wordt overtollig water zoveel mogelijk verwijderd.
3. De ontsmetting geschiedt met op dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden toegelaten ontsmettingsmiddelen.
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4. Ieder ontsmettingsmiddel dat wordt gebruik, wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.
5. De persoonlijke bescherming van bij de ontsmetting aanwezige personen wordt strikt in acht genomen.
6. De ontsmetting vindt systematisch plaats in een logische volgorde van handelingen, waarbij van boven
naar beneden en van binnen naar buiten wordt gewerkt.
Specifiek
1. De ontsmettingsoplossing wordt op de te ontsmetten oppervlakken aangebracht met lage druk en grove
druppel, op zodanige wijze dat alle oppervlakken van het vervoermiddel worden bevochtigd.
2. Alle verwijderbare voorwerpen die bij het vervoermiddel behoren, worden verwijderd en apart ontsmet.
3. Alle losse gebruiksvoorwerpen die bij het vervoermiddel behoren, alsmede eventuele matten in de
cabine voor de chauffeur en eventuele bijrijders worden apart ontsmet.
4. Na de benodigde inwerktijd worden, voor zover de gebruiksvoorschriften bij het toegepaste
ontsmettingsmiddel zulks in verband met de veiligheid van mens of dier voorschrift, de oppervlakken
afgespoten met water, op zodanige wijze dat geen ontsmettingsmiddel achterblijft op oppervlakken
waarmee dieren in aanraking kunnen komen of op oppervlakken van waar mogelijk achterblijvend
ontsmettingsmiddel terecht kan komen op oppervlakken waarmee dieren in aanraking kunnen komen.
- REGISTER
De eigenaar of exploitant van een slachthuis met geringe capaciteit houdt een register bij waarin ten aanzien van
elke reiniging en ontsmetting van een vervoermiddel wordt vermeld:
a. de datum waarop de reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden;
b. het kenteken van het desbetreffende vervoermiddelen en bij gebreke daarvan naam, adres en
woonplaats van de vervoerder.
De eigenaar of exploitant van een slachthuis met geringe capaciteit bewaart de gegevens van het register
gedurende drie jaren.
(Artikel 18, vierde lid en Artikel 28, tweede en derde lid.)
Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden schrijft voor dat een ieder die biociden (waaronder
ontsmettingsmiddelen) die niet zijn aangemerkt als geschikt voor niet-professioneel gebruik, voorhanden heeft,
ontvangt of toepast, een administratie bijhoudt.
Deze administratie omvat ten minste de volgende gegevens:
a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld, en het toelatingsnummer,
b. de ontvangen of toegepaste hoeveelheden ontsmettingsmiddel,
c. de voorraad middelen op 1 januari van enig kalenderjaar,
d. de datum van ontvangst of toepassing als bedoeld in onderdeel b, en
e. de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier of de gebruiker van het
ontsmettingsmiddel
De administratie bestrijkt een periode van de laatste vijf jaar.
(Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden) Artikel 25. Administratie van de toepassing van
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden door derden
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VERGUNNINGHOUDER
Een vergunninghouder heeft een slachtplaats met geringe capaciteit en beschikt over een door de Minister (lees:
Directeur VWA) afgegeven vergunning om vervoermiddelen voor evenhoevigen te reinigen en te ontsmetten op
een, in de vergunning genoemde, erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen.
De vergunninghouder heeft zelf geen mogelijkheden om te reinigen en te ontsmetten.
Een dergelijke vergunninghouder mag op zijn slachtplaats géén varkens slachten.
- PROTOCOL
Het protocol van de vergunninghouder moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
-

-

Omschrijving van de aanvoer (er mogen uitsluitend andere evenhoevigen dan varkens op de
slachtplaats worden geslacht)
Omschrijving van de afvoer (de op de slachtplaats geslachte dieren worden geslacht ten
behoeve van de eigen verkoop aan de consumenten)
Borging dat de vervoermiddelen die op de slachtplaats dieren hebben afgeleverd op de in de
vergunning genoemde erkende reinigings- en ontsmettingplaats worden gereinigd en ontsmet
(er is een schriftelijke overeenkomst gesloten met de eigenaar of de exploitant van een in de
vergunning genoemde in de directe nabijheid gelegen erkende reinigings- en
ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen)
Omschrijving van de registratie van de lossing op de slachtplaats in het logboek van het
vervoermiddel (in het logboek van het vervoermiddel wordt de datum, het tijdstip en de plaats
van lossing vermeld, alsmede het nummer van de vergunning en de naam van de in de
vergunning genoemde erkende reinigings- en ontsmettingsplaats)

- REGISTER
De eigenaar of exploitant van een slachthuis met geringe capaciteit die een vergunning heeft om
vervoermiddelen te laten reinigen en ontsmetten op een andere locatie houdt een register bij waarin ten aanzien
van elke lossing van een vervoermiddel op zijn bedrijf wordt vermeld:
a. de datum en het tijdstip waarop de lossing heeft plaatsgevonden;
b. het kenteken van het desbetreffende vervoermiddelen en bij gebreke daarvan naam, adres en woonplaats
van de vervoerder.
Ten algemene bevat dit register een kopie van de vergunning.
De vergunninghouder bewaart de gegevens van het register gedurende drie jaren.

