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- VOORWOORD
Door de herziening van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en
zoönosen en TSE’s zijn o.a. de eisen voor de reinigings- en ontsmettingsplaatsen gewijzigd. De zeer
gedetailleerde inrichtings- en exploitatievoorschriften zijn vervangen door een doelvoorschrift.
Het doel van het reinigen en ontsmetten is dat vervoermiddelen waarin evenhoevigen worden vervoerd schoon
(gereinigd en ontsmet) op de openbare weg rijden ter voorkoming van de insleep en de verspreiding van
besmettelijke dierziekten.
Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet de wijze van exploitatie en de wijze van reiniging en ontsmetting
opnemen in een protocol dat door de minister moet worden goedgekeurd. Bij nieuw aan te vragen erkenningen
moet dit protocol worden gevoegd bij de aanvraag die word ingediend bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Reeds
bestaande erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen moeten hun protocol vóór 1 april opnieuw laten toetsen
door de Voedsel en Waren Autoriteit..
Een nieuw te erkennen reinigings- en ontsmettingsplaats die voldoet aan de eisen zoals ze in dit handboek zijn
beschreven kan erkend worden door de Voedsel en Waren Autoriteit. Wanneer een reinigings- en
ontsmettingsplaats afwijkt of wil afwijken van de eisen van dit handboek zal door een toetsingspanel van de
Voedsel en Waren Autoriteit beoordeeld worden of aan het bovenomschreven doel wordt voldaan.
- ERKENNINGSEISEN
Indien een of meer evenhoevigen worden aangevoerd op een slachthuis moet deze te beschikken over een
erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen.
(Artikel 18, tweede lid)
Een varkensverzamelcentrum, runderverzamelcentrum en schapen- en geitenverzamelcentrum kan worden
erkend indien op het verzamelcentrum een of meer reinigings- en ontsmettingsplaatsen aanwezig zijn om
vervoermiddelen te reinigen en ontsmetten die allen voldoen aan de eisen om erkend te worden als reinigings- en
ontsmettingsplaats.
(Artikel 21, eerste lid, onder c en vierde lid, onder c)
Een reinigings- en ontsmettingsplaats die onderdeel uitmaakt van een erkende verzamelplaats, wordt beschouwd
als een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.
(Artikel 26, derde lid)
Om erkend te worden als een reinigings- en ontsmettingsplaats moet de plaats zodanig zijn ingericht en
geëxploiteerd dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen kan plaatsvinden
ongeacht het type vervoermiddelen en onder alle klimatologische omstandigheden.
De reiniging en ontsmetting worden zodanig uitgevoerd dat de insleep en de verspreiding van besmettelijke
dierziekten wordt voorkomen.
De wijze van exploitatie en van reiniging en ontsmetting wordt vastgelegd in een protocol. Dit protocol wordt
goedgekeurd door de Minister.
(Artikel 21, zesde lid en Artikel 26, tweede lid)
De reinigings- en ontsmettingplaats wordt geëxploiteerd zoals in het goedgekeurde protocol is vastgelegd.
Elke reiniging en ontsmetting vindt plaats onder toezicht van de exploitant of een vertegenwoordiger van de
exploitant (De toezichthouder). De vertegenwoordiger mag in elk geval niet de vervoerder c.q. de chauffeur van
het te reinigen en te ontsmetten vervoermiddel zijn.
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De eigenaar of exploitant van een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voorziet het register van de
vervoerder van een stempel en handtekening. Indien de reiniging en ontsmetting wordt uitgevoerd onder toezicht
van een vertegenwoordiger, voorziet deze het register van een stempel en een handtekening.
(Artikel 28, eerste lid.)
- ERKENNINGSPROCEDURE
De aanvraag van erkenning wordt schriftelijk ingediend bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze aanvraag dient
vergezeld te gaan van het protocol.
(Artikel 27 aanvraag erkenning R&O plaats)
Wijze van erkenningsaanvraag:
-

digitaal via www.vwa.nl à bedrijven à erkenningen en registratie à aanvraag en inleverformulier
verleningen; dit formulier dient na invullen met de knop “verzenden” naar de database van de VWA
verstuurd te worden;
daarnaast dient het ingevulde aanvraagformulier uitgeprint, ondertekend en samen met het protocol per
post verzonden te worden naar:
VWA, dienst Uitvoering
t.a.v. afdeling BREIN
Postbus 19506
2500 CM Den Haag

- OVERGANGSBEPALINGEN
Een reinigings- en ontsmettingsplaats die op het moment van inwerkingtreding van de regeling van de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en
monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s in verband met de herziening van
preventieregels voor evenhoevigen, is geregistreerd:
- wordt geacht te zijn erkend ingevolge artikel 26 van de Regeling.
- dient uiterlijk binnen drie maanden na inwerkintreding van deze regeling zijn protocol ter toetsing in
bij de Voedsel en Waren Autoriteit en werkt uiterlijk binnen zes maanden na inwerkintreding van
deze regeling overeenkomstig het (opnieuw)goedgekeurde protocol.
(Artikel 115a, tweede lid overgangsbepalingen)
- SCHORSEN / INTREKKEN
Indien een reinigings- en ontsmettingsplaats niet of niet meer aan de eisen voldoet, of niet overeenkomstig het
goedgekeurde protocol wordt gewerkt, kan de minister de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of
intrekken.
De schorsing kan beëindigd worden indien is aangetoond dat de Reinigings- en ontsmettingsplaats volledig aan
alle eisen voldoet.
(Artikel 29 schorsen en intrekken erkenning Reinigings- en ontsmettingsplaats plaats)
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- INRICHTINGSEISEN
1. De wasplaats is goed bereikbaar voor vervoermiddelen via verharde wegen.
2. De wasplaats is zodanig ingericht dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van
vervoermiddelen onder alle klimatologische om standigheden ongehinderd, met voldoende capaciteit in
relatie tot de werkzaamheden op het bedrijf en ongeacht het type vervoermiddel kan plaatsvinden.
Hiermee wordt bedoeld een overdekte ruimte met vier muren en deur.
3. Het vloeroppervlak van de wasplaats bestaat uit voor water ondoordringbaar of niet-poreus materiaal,
zodat al het gebruikte water rechtstreeks via de afvoer van de wasplaats op zodanige wijze kan
afvloeien naar de daarvoor bestemde opvangvoorzieningen dat de wasplaats te allen tijde schoon en
hygiënisch is.
4. Vloeren van de wasplaats zijn dicht en goed reinigbaar en wanden van de wasplaats zijn glad en
afwasbaar.
5. Het vloeroppervlak waar de reiniging plaatsvindt heeft een helling van ten miste 3%.
6. Indien meerdere vervoermiddelen tegelijkertijd worden gereinigd en ontsmet, beschikt de wasplaats over
reinigbare en ontsmetbare afscheidingsmogelijkheden waarmee de vervoersmiddelen tijdens het
reinigen en ontsmetten kunnen worden gescheiden, zodat tijdens het reinigen en ontsmetten de
vervoermiddelen elkaar niet kunnen bezoedelen. De afstand tussen de afscheidingen is zodanig breed
dat zich tussen de afscheidingen en de vervoermiddelen genoeg ruimte bevindt om ongehinderd de
buitenkant van de vervoermiddelen te reinigen en te ontsmetten.
7. De verlichting voldoet aan de wettelijke eisen voor verlichting op vergelijkbare werkplekken en is ten
minste van 300 lux zodat een effectieve reiniging en ontsmetting niet wordt belemmerd en een gedegen
controle van de reiniging en ontsmetting kan plaatsvinden.
8. Op of in de directe nabijheid van de wasplaats is een vorstvrije ruimte aanwezig voor de opslag van
reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
9. Bij de wasplaats bevindt zich een overdekte ruimte waarin gebruikers en bezoekers van de wasplaats
zich kunnen omkleden in door de eigenaar van de wasplaats in voldoende hoeveelheid beschikbaar
gestelde beschermende en schone kleding en laarzen en waarin zij de handen kunnen wassen met
warm water en zeep. Indien het een wasplaats betreft die op een slachtplaats is gelegen, is deze ruimte
niet verbonden met de reine zone van de slachtlijn.
10. De wasplaats is voorzien van een reinigingsinstallatie waarmee adequaat reinigen mogelijk is. De
reinigingsinstallatie voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:
a. voor de reiniging en ontsmetting is, bij gelijktijdig gebruik van alle aanwezige slangen, levering
mogelijk van voldoende koud water met voldoende druk (hoogdruk om een adequate reiniging en
ontsmetting te waarborgen;
b. voor de reiniging en ontsmetting is levering mogelijk van warm water met een temperatuur van ten
minste 70 ºC;
c. per wasplaats is de druk van ten minste één slang registreerbaar.
11. Het water is van drinkwaterkwaliteit.
12. Op de wasplaats zijn voldoende reinigings- en ontsmettingmiddelen beschikbaar.
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13. De wasplaats is voorzien van een adequate ontsmettingsinstallatie waarmee ontsmetting
overeenkomstig deze regeling mogelijk is en waarmee door verneveling of op andere wijze
ontsmettingsmiddel op het gereinigde oppervlak kan worden aangebracht.
14. De spuitlans van de ontsmettingsinstallatie is aan en uit te zetten.
15. Op de wasplaats zijn voorzieningen aanwezig om de slangen na gebruik op te hangen.
16. Elke wasplaats is voorzien van ten minste één adequaat werkend laarzenreinigings- of
laarzenborstelapparaat, waarmee tevens schoeisel kan worden ontsmet.
17. De wasplaats is voorzien van watervaste voorlichtings- en instructieborden van voldoende formaat, die
betrekking hebben op het gebruik van de reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
- PROTOCOL
Om als reinigings- en ontsmettingsplaats erkend te worden moet, naast het voldoen aan diverse bouwtechnische
eisen, beschikt worden over een goedgekeurd protocol.
In het protocol wordt de wijze van exploitatie en van reiniging en ontsmetting beschreven.
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;
- 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.
- Naam en taakomschrijving van de toezichthouder
- Beschrijving van het beheer van de stempel
- Afdruk van het stempel voor ontsmettingsboekje.
- Openingstijden van de reinigings- en ontsmettingsplaats
- Kopie bedrijfsplattegrond met:
- De opslagruimte van de reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
- De was- en omkleedruimte voor chauffeurs
- Het kantoor van de toezichthouder
- De routing van de veewagens
- Naam reinigingsmiddel + kopie gebruiksaanwijzing
- Naam ontsmettingsmiddel + Toelatingsnummer + kopie gebruiksaanwijzing
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Onder de omschrijving van de wijze van exploitatie en reiniging en ontsmetting moet er tenminste aan de
volgende eisen worden voldaan:
- Hygiëne en gebruikeisen
1. De wasplaats is tijdens de openingstijden te allen tijde functioneel en hygiënisch. Mest, strooisel en
voerresten worden zo snel mogelijk van de wasplaats verwijderd.
2. Indien de hygiëne van de wasplaats daartoe aanleiding geeft, maar in elk geval aan het einde van de
werkdag, worden de wasplaats en de reinigings- en ontsmettingsvoorzieningen zelf gereinigd en
ontsmet.
3. Tijdens reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden zijn de aanwezigen gekleed in door het bedrijf
waarvan de wasplaats deel uitmaakt, verstrekte schone kleding en laarzen.
4. Tijdens het reinigen en vóór het ontsmetten is het vervoermiddel zodanig opgesteld dat de laadvloer van
het vervoermiddel in de lengte gemeten een hellingshoek van ten minste 3% heeft.
5. Vervoermiddelen worden in ieder geval overeenkomstig de aanwijzingen van de met het toezicht op de
naleving van deze regeling belaste ambtenaren gereinigd met behulp van de op de wasplaats
beschikbare reinigingsmiddelen of met warm water, indien:
a. de toestand van dat vervoermiddel daartoe – in ieder geval naar het oordeel van de met het toezicht
op de naleving op deze regeling belaste ambtenaar – aanleiding geeft, dan wel
b. de veterinaire situatie in Nederland of in delen van Nederland daartoe naar het oordeel van de
minister aanleiding geeft en deze de reiniging van de vervoermiddelen heeft gelast.
6. Na reiniging mag zich geen ophoping van water op het vervoermiddel bevinden. Gedurende periodes
met vorst wordt na voltooiing van de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden zoveel water
verwijderd, dat dieren bij het oplopen zich niet kunnen bezeren door uitglijden over bevroren delen van
het vervoermiddel.
7. Indien meerdere vervoermiddelen tegelijkertijd worden gereinigd en ontsmet, worden deze met de
aanwezige afscheidingsmogelijkheden zodanig van elkaar afgescheiden dat de vervoermiddelen elkaar
tijdens het reinigen en ontsmetten niet kunnen bezoedelen.
8. Gereinigde en ontsmette vervoermiddelen worden zodanig opgesteld dat zij op de wasplaats niet
opnieuw kunnen worden bezoedeld.
9. De afscheidingen worden na gebruik gereinigd en ontsmet.
10. De reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn vóór en na gebruik opgeslagen in een vorstvrije ruimte.
11. Aan de ontsmettingsoplossing zijn geen andere stoffen toegevoegd.
12. Indien vervoermiddelen het terrein waarop de wasplaats zich bevindt verlaten worden de wielen en de
wielkasten bij het verlaten van het terrein gereinigd en ontsmet, tenzij de gereinigde en ontsmette
vervoermiddelen vanaf de wasplaats niet meer over delen van het terrein rijden waarover ook
vervoermiddelen plegen te rijden die nog niet gereinigd en ontsmet zijn. De wijze van reiniging en
ontsmetting bestaat uit wielbad of hoogdrukspuit voor wielen en de wielkasten.
13. De openingstijd van de wasplaats is ten minste gelijk aan de lostijden voor vee.
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- 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 gesc hied 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.
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.
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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 erkende reinigings- en ontsmettingsplaats 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 reinigings- en ontsmettingsplaats bewaart de gegevens van het register
gedurende drie jaren.
(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

