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HYGIËNE

Eind december 2010 is de Hygiënecode Rundveehouderij voor de Vleesproductie
door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer
Henk Bleker, goedgekeurd. Deze code heeft betrekking op de primaire productie
van rundvlees. De code en het bijbehorende werkboek zijn opgesteld door het
Productschap Vee en Vlees (PVV) in nauwe samenwerking met LTO en COV
Centrale Organisatie voor de Vleessector).

WAAROM EEN HYGIËNECODE RUNDVEEHOUDERIJ
VOOR DE VLEESPRODUCTIE?
Om te voorkomen dat elke rundveehouder Europese regelgeving moet uitpluizen en een eigen HACCP analyse moet
opzetten, heeft het Productschap Vee en Vlees (PVV) een
werkboek gemaakt. Als een bedrijf voldoet aan de eisen die
in dit werkboek genoemd worden, voldoet het bedrijf aan de
nieuwe Levensmiddelen Verordening (EG) nr. 852/2004 en de
Verordening diervoerderhygiëne (EG) nr. 183/2005.
Sinds 1 januari 2006 zijn de Europese hygiëneverordeningen
van kracht. Deze verordeningen houden in dat elk primair productiebedrijf de veiligheid van de op het bedrijf geproduceerde
producten aantoonbaar moet borgen. Dit betekent dat primaire
productiebedrijven moeten voldoen aan bepaalde wetgeving

2.1 Algemene bedrijfshygiëne
f.

en voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat elk bedrijf
een HACCP analyse uitvoert. HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Points). Vrij vertaald betekent dit het opstellen van een
Risico Analyse en het in beeld brengen van Kritische Beheers
Punten. Een dergelijke analyse brengt mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in beeld en benoemt (kritische) punten waarop en
hoe deze risico’s op het bedrijf beheerst kunnen worden.

WAT HOUDT DEZE HYGIËNECODE IN MET BETREKKING
TOT DE PREVENTIE VAN PLAAGDIEREN?
In het werkboek is een categorie ‘Bedrijfshygiëne’ opgenomen die bestaat uit 5 onderdelen waaronder het onderdeel
genaamd: “Ongediertebestrijdingsmiddelen”. Hierin wordt
beschreven:

c.

Er is een goede ongediertebestrijding

Alleen geregistreerde middelen
(NL of EU) zijn gebruikt en opgeslagen.

in de voeropslag, strooiselopslag en stal
Tip: Houd administratie bij van gebruikte
ongediertebestrijdingsmiddelen, datum

2.3 Ongediertebestrijdingsmiddelen

a.
b.

Voer en vee komen niet in aanraking

en plaats. Hiervoor is een speciaal

met ongediertebestrijdingsmiddelen

servicedocument ontwikkeld.

Op het gehele bedrijf wordt overlast van
ongedierte voorkomen

5.2 Opslag voer

Ongediertebestrijdngsmiddelen worden:

e.

Tijdens de opslag wordt voorkomen dat

1. in een afgesloten ruimte opgeslagen.

vreemde bestanddelen (waaronder onder-

2. conform etiket en zonder gevaar voor

meer ongediertebestrijdingsmiddelen)

voer en vee gebruikt in de daarvoor

in het voer terecht komen.

bestemde lokdozen.
CONTROLE OP NALEVING
De overheid (nVWA) zal controleren of de bedrijven aan de
levensmiddelenverordening voldoen. Door de hygiënecode volledig toe te passen, voldoet het bedrijf aan de wettelijke eisen.
De overheid zal in dat geval het werkboek als leidraad voor de
beoordeling gebruiken. Uiteraard kan een bedrijf er ook voor
kiezen om op eigen wijze invulling te geven aan de eisen van
de EU verordening.
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