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1. Doel 
 

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het 

reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen in de slachthuizen.  

 
2. Toepassingsgebied 

 
Slachthuizen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. 

 
3. Referenties 

 
3.1. Wetgeving 

 

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 

vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 

 

3.2. Andere 

 

/ 

 

4. Definities en afkortingen 
 

/ 

 
5. Reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen 

 
Tijdens de inspecties m.b.t. de infrastructuur en hygiëne die in 2011 en in 2012 werden uitgevoerd, 

werden bij respectievelijk 3,1 en 7,8% van de inspecties non-conformiteiten vastgesteld m.b.t. de 

plaats en de voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de veetransportmiddelen.  
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Het reinigen en ontsmetten van veewagens is belangrijk ter preventie van de verspreiding van 

dierziekten, ook in tijden waarin geen crisis bestaat of dreigt.  

De slachthuisexploitanten dienen daartoe een correcte reiniging en ontsmetting van veewagens 

mogelijk te maken. Verordening (EG) nr. 853/20041 stelt: 

 

“Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat de bouw, de indeling en de 

uitrusting van slachthuizen waar als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren worden geslacht, aan de 

volgende eisen voldoen. …  

 

Er moet een [aparte plaats]2 zijn met de nodige voorzieningen voor het reinigen, wassen en 

ontsmetten van de veetransportmiddelen. Slachthuizen zijn evenwel niet verplicht over dit soort 

[plaatsen] en voorzieningen te beschikken indien de bevoegde autoriteit dit toestaat en in de directe 

omgeving officieel erkende [plaatsen] en voorzieningen beschikbaar zijn.” 

 

Er dient de nodige aandacht besteed te worden aan de aanwezigheid van een adequaat ingerichte 

plaats voor het reinigen en ontsmetten van de veewagens (aangepast aan de aard en de afmetingen 

van de voertuigen, voldoende aftappunten voor water, voldoende verlichting, hygiënische 

afvoervoorzieningen voor afvalwater, …) en een correct gebruik van de voorzieningen (volledige 

reiniging en ontsmetting van de veewagens, inbegrepen de binnenzijde, correct gebruik van de 

ontsmettingsmiddelen,…). De slachthuisexploitant dient een capaciteit te voorzien die overeenstemt 

met de omvang van de aanvoer van dieren in het slachthuis. 

De voorzieningen dienen op elk moment, in om het even welk seizoen, te kunnen worden gebruikt. 

 

Ter informatie: tot op heden is er geen systeem noch een netwerk van officieel erkende plaatsen of 

voorzieningen die door slachthuizen zouden kunnen worden benut. Hooguit kan het FAVV individuele 

afwijkingen toestaan in een “één op één”-aanpak: voor één slachthuis één plaats buiten het slachthuis 

waar alle veetransportmiddelen na het verlaten van het slachthuis heen gaan voor het reinigen en 

ontsmetten.  

 

In dit verband is ook de volgende bepaling uit verordening (EG) nr. 853/20043 relevant: 

 

“Indien in het slachthuis mest en de inhoud van het spijsverteringskanaal worden opgeslagen, moet 

een speciaal daarvoor bestemde plaats of lokaal beschikbaar zijn.” 

 

De bovenvermelde regels doen overigens geen afbreuk aan de bepalingen die op het vlak van de 

Gewestelijke milieureglementering zouden gelden. 

 

6. Bijlagen 
 

/ 

 
 
 

                                                      
1 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, punt 6. 
2 De Nederlandse versie van de verordening vermeldt resp. “een apart lokaal”, “lokalen” en “officieel erkende lokalen”, dit zijn 
evenwel foutieve vertalingen van de Engelse tekst die als norm geldt en “a separate place”, “places” en “”official authorised 
places” vereist. In de Franse versie van de verordening werd wel een correcte vertaling uitgevoerd (“un emplacement séparé”, 
“emplacement” en “emplacements officiellement agréés”). 
3 Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, punt 8. 
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7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0.  - 

   

 


