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1. Inleiding 
De wijze waarop een verzamelcentrum wordt geëxploiteerd en de wijze van reiniging en 

ontsmetting moeten worden vastgelegd in een protocol, dat door de minister wordt goedgekeurd 

(artikel 21, zevende lid van de Regeling preventie). Het protocol verzamelcentrum voldoet aan 

deze eis. Wettelijke normen en door de NVWA vastgestelde normen, waar niet van kan worden 

afgeweken, zijn reeds in het protocol beschreven. Een aantal onderdelen zijn niet voor alle 

verzamelcentra van toepassing; op basis van ingevulde gegevens worden bepaalde vragen wel of 

niet getoond. In een aantal gevallen zullen waar nodig aanvullende vragen gesteld worden. Het 

protocol wordt digitaal door de exploitant volledig en naar waarheid ingevuld.  

  

2. Reikwijdte 
In onderstaande toelichting wordt per onderdeel van het protocol nadere uitleg gegeven. Daarbij 

wordt de hoofdstukindeling en nummering van het protocol verzamelcentrum aangehouden. Voor 

een deel wordt de tekst opgenomen in het protocol overgenomen (zwarte tekst); de toelichting, die 

bij deze tekst hoort, is de blauwe tekst. Afhankelijk van de keuzes, die de exploitant bij het 

invullen van het protocol gemaakt heeft, kunnen bepaalde gegevens wel of niet in het protocol van 

dat verzamelcentrum zijn opgenomen.  

 

In het protocol wordt met enige regelmaat naar relevante wetgeving verwezen. In de toelichting 

wordt per onderdeel beschreven, wat daarmee bedoeld wordt. Aan deze informatie kunnen geen 

rechten ontleend worden: de exploitant wordt geacht op de hoogte te zijn van de voor het 

exploiteren van het verzamelcentrum relevante Europese en nationale wetgeving en eventuele 

wijzigingen, die daarin plaatsvinden. Deze toelichting biedt slechts een handvat bij het invullen van 

het protocol en bij de toepassing daarvan door de exploitant. Daarnaast biedt de toelichting 

informatie aan de bedrijvenbeheerder van de NVWA of een andere inspecteur van de NVWA bij het 

beoordelen van het protocol of bij de uitvoering van inspecties op het verzamelcentrum. 

 

3. Toelichting op het protocol verzamelcentrum: 
 

Eerst wordt het versienummer van het protocol ingevuld, waarbij het versienummer als volgt wordt 

opgebouwd: jaartal-UBN-uniek volgnummer (bijvoorbeeld: 2020-1234567-1). Daarnaast wordt de 

datum van ondertekening ingevuld, waarop het protocol is ondertekend door de tekenbevoegde 

persoon van de onderneming volgens de Kamer van Koophandel. Bij iedere wijziging van het 

protocol wordt ten aanzien van het volgnummer indien nodig het jaartal aangepast en daarnaast 

het unieke volgnummer met 1 verhoogd. 

 
A. Algemene bedrijfsgegevens 

Alle velden moeten volledig ingevuld worden. In een aantal velden zijn (meerdere) keuzes 

mogelijk. Wanneer het protocol voor het eerst ingediend wordt in verband met de aanvraag voor 

een nieuwe erkenning voor een verzamelcentrum, is het erkenningsnummer van het 

verzamelcentrum nog niet bekend; daarvoor is een extra vraag ingevoegd. Wanneer de erkenning 

verleend is, wordt het erkenningsnummer ingevuld en kan het protocol via eHerkenning digitaal 

ondertekend worden. Het versienummer hoeft dan niet gewijzigd te worden. 

 

De algemene bedrijfsgegevens moeten altijd overeenstemmen met de actuele gegevens, zoals 

deze in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen zijn. Wanneer deze 

gegevens gewijzigd worden bij de Kamer van Koophandel, dan moet naast een wijziging van de 

erkenning van het verzamelcentrum ook het protocol hierop aangepast worden. Het protocol zal 

dan opnieuw moeten worden geautoriseerd door de tekenbevoegde persoon van de onderneming 

(het verzamelcentrum zelf of de onderneming, waarvan het verzamelcentrum een nevenvestiging 

is) en het aangewezen afdelingshoofd van de NVWA (zie Handboek verzamelcentrum ). 
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A.1 Onderneming 

• Naam (hoofdvestiging) onderneming (volgens KvK ) 

Naam van de hoofdvestiging van de onderneming, zoals opgenomen in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel 

• Klantnummer 

Het door de NVWA toegekende klantnummer 

• KvK-nummer (hoofdvestiging) onderneming 

Kamer van Koophandel nummer van de hoofdvestiging van de onderneming 

• Naam van degene aan wie de onderneming  toebehoort (volgens KvK) 

Dit kan een bestuurder, eigenaar of vennoot zijn 

 
A.2 Verzamelcentrum 

• Naam erkende locatie (volgens KvK) 

Naam van het verzamelcentrum 

• Vestigingsnummer KvK 

Het vestigingsnummer, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

• Naam exploitant 

Naam van degene, die het verzamelcentrum exploiteert 

• Is het verzamelcentrum reeds erkend? 

Maak een keuze: ja of nee 

• Erkenningsnummer 

Het door de NVWA toegekende erkenningsnummer van het erkende verzamelcentrum 

• UBN 

Het door RVO toegekende UBN aan de erkende locatie. Er mag slechts 1 UBN aan de erkende 

locatie toegewezen zijn.  

• Diersoort(en) 

Meerdere keuzes mogelijk: runderen, schapen/geiten, varkens en/of paardachtigen 

• Diercategorie(ën) 

Meerdere keuzes mogelijk: fokrund, slachtrund, rund < 12 maanden, rund < 12 weken, 

fokschaap/-geit, slachtschaap/-geit en mestschaap/-geit, fok- en gebruiksvarken, slachtvarken,  

• Aantal epidemiologische eenheden 

Maak een keuze: geen of het juiste aantal epidemiologische eenheden 

• Er is een weegbrug aanwezig 

Maak een keuze: ja, binnen de omheining; ja, buiten de omheining; ja, binnen en buiten de 

omheining en nee 

• Bijlaadvoorziening aanwezig 

Maak een keuze: ja of nee 

• Eerste verzamelslag schaap/geit 

Maak een keuze: ja of nee 

• Tweede verzamelslag schaap/geit 

Maak een keuze: ja of nee 

• Eerste verzamelslag rund < 12 weken 

Maak een keuze: ja of nee 

• Tweede verzamelslag rund < 12 weken 

Maak een keuze: ja of nee 

 

 

 

B. Bedrijfsplattegrond 

B.1 Ligging ten opzichte van de omgeving: 

Als bijlage bij het protocol wordt bijvoorbeeld een Print van Google Maps® of een andere 

plattegrond toegevoegd, waarop is aangegeven, waar zich evenhoevigen en paardachtigen 

bevinden in de nabije omgeving van het verzamelcentrum. Het te uploaden document mag 

maximaal 2 Mb groot zijn. Wanneer zich evenhoevigen en/of paardachtigen op een afstand < 100 

m van het verzamelcentrum bevinden, zijn extra maatregelen noodzakelijk. Zie daarvoor het 
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‘Handboek verzamelcentrum evenhoevigen’, “Handboek verzamelcentrum paarden” en het  

‘Overzicht Toetsingspanel Verzamelcentra’ gepubliceerd op www.nvwa.nl . 

 
B.2 Plattegrond van het verzamelcentrum met daarop: 

Er wordt een plattegrond van het verzamelcentrum gemaakt met daarop weergegeven de 

hieronder genoemde punten (het te uploaden document mag maximaal 2 Mb groot zijn): 

• Alle bedrijfsruimten genoemd in de inrichtingseisen van het Handboek verzamelcentrum 

evenhoevigen en/of het Handboek verzamelcentrum paarden incl. omheining (denk aan 

hygiënesluis/hygiënesluizen, stalruimte e.d.). 

• Plaatsen, waar zich ontsmettingsvoorzieningen (ontsmettingsbakken, -matten, laarzenreiniger, 

e.d.) bevinden. 

• Bedrijfsruimten, waar in ieder geval bedrijfskleding gedragen moet worden.  

• Indien epidemiologische eenheden aanwezig: Er is per epidemiologische eenheid duidelijk 

aangegeven, in welke ruimte de bedrijfskleding van één epidemiologische eenheid gedragen 

mag worden. Daarnaast wordt aangegeven, in welke overige bedrijfsruimten gebruik gemaakt 

moet worden van algemene bedrijfskleding. 

• Routes van vervoermiddelen, personen en dieren. Met name wordt duidelijk aangegeven, waar 

routes van schone (een gereinigd en ontsmet vervoermiddel zonder dieren) en vuile 

vervoermiddelen (een met dieren geladen vervoermiddel, een vervoermiddel, waarmee vee 

vervoerd is en dat nog niet gereinigd en ontsmet is, vervoermiddelen van 

medewerkers/bezoekers) elkaar kruisen. Voor personen wordt weergegeven, welke routes 

genomen moeten worden om het verzamelcentrum te betreden en te verlaten. Daarbij moet in 

ieder geval de hygiënesluis gepasseerd worden. Het moet duidelijk zijn, wat het schone 

gedeelte en wat het vuile gedeelte is van het verzamelcentrum. Voor dieren moet worden 

aangegeven, waar ze geladen en gelost worden en welke route ze in de stal van het 

verzamelcentrum volgen. 

• Plaats kadaverbak en, indien van toepassing, de route, die gereden wordt, wanneer de 

kadaverbak van de opslaglocatie naar de openbare weg gebracht moet worden. 

• Parkeerplaatsen medewerkers/bezoekers  

• Lokalisatie weegbrug (binnen en/of buiten terrein van verzamelcentrum), indien aanwezig. 

• Plaagdierbeheersing (indien in eigen beheer) 

• Bedrijfseigen invulling van de inrichting. Wanneer afgeweken wordt van de inrichtingseisen 

gesteld in het Handboek verzamelcentrum evenhoevigen en/of het Handboek verzamelcentrum 

paarden, dan wordt de bedrijfsspecifieke situatie beoordeeld door de bedrijvenbeheerder en, 

indien nodig, door het toetsingspanel. Wanneer voldaan wordt aan de open norm in de 

Regeling preventie m.b.t. bioveiligheid, dan wordt de bedrijfseigen invulling opgenomen in het 

protocol en weergegeven op de plattegrond. Daarnaast wordt in hoofdstuk K van het protocol 

beschreven, wat de afwijking van de in het Handboek verzamelcentrum gestelde norm is. 

 

 

C. Register afwijkende controleresultaten en genomen maatregelen en overige zaken 

C.1 Beschrijf op welke wijze afwijkende controleresultaten en genomen maatregelen en overige 

relevante zaken m.b.t. dit protocol worden vastgelegd (dit register wordt gedurende tenminste 3 

jaar bewaard): 

In het protocol beschrijft de exploitant per onderdeel welke controles worden uitgevoerd, inclusief 

de normen, die daarbij worden aangehouden. Dit kunnen wettelijke normen zijn, maar dit kunnen 

ook normen zijn, die door de exploitant zelf vastgesteld zijn. Wanneer niet aan de vastgestelde 

normen voldaan wordt, dan dient de exploitant maatregelen te nemen. Ook de te nemen 

maatregelen zijn beschreven in het protocol.  

De afwijkende controleresultaten en de genomen maatregelen worden vastgelegd in een register. 

Daarnaast worden overige relevante zaken opgenomen in het register. De vorm van dit register is 

vrij: de gegevens kunnen bijvoorbeeld in een agenda, digitaal in een managementsysteem of in 

een zelf opgesteld formulier vastgelegd worden. Bij het Handboek verzamelcentrum evenhoevigen 

op www.nvwa.nl is een blanco sjabloon toegevoegd, dat als registratieformulier voor dit onderdeel 

gebruikt kan worden.  

http://www.nvwa.nl/
http://www.nvwa.nl/
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Bij dit punt beschrijft de exploitant in welke vorm de gegevens worden vastgelegd. Indien de 

gegevens in een zelf opgesteld formulier worden vastgelegd, wordt een blanco kopie toegevoegd 

als bijlage aan dit protocol.  

Per bevinding wordt in ieder geval het volgende vastgelegd:  

• datum (en tijd) 

• wie heeft de controle uitgevoerd 

• wat is de bevinding 

• welke maatregel is genomen 

• wat is het resultaat van de genomen maatregel 

 

 

D. Wijze van reinigen en ontsmetten van het verzamelcentrum 

D.1 Algemeen 

Het gebruiksvoorschrift van het ontsmettingsmiddel is inzichtelijk op het verzamelcentrum (digitaal 

of op schrift). 

Het gebruiksvoorschrift van het ontsmettingsmiddel is op te vragen via www.ctgb.nl. Het 

ontsmettingsmiddel moet toegelaten zijn voor het desinfecteren van ruimtes, waarin dieren 

verblijven, en is werkzaam tegen het klassieke-varkenspestvirus, Aujeszky-virus en mond- en 

klauwzeervirus. 

 
D.2 Bijlaadvoorziening 

Het gaat om een bijlaadvoorziening zoals bedoeld in artikel 45, tweede lid van de Regeling 

preventie. De inrichtingseisen van een bijlaadvoorziening zijn opgenomen als bijlage in het 

Handboek verzamelcentrum. 

 

D.2.1 Er wordt een vervoermiddel gebruikt als bijlaadvoorziening? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

Antwoord ‘ja’: Het vervoermiddel, waarmee de dieren eventueel naar de bijlaadvoorziening 

verplaatst worden, kan als bijlaadvoorziening gebruikt worden. 

 

D.2.2. Er wordt een vervoermiddel gebruikt om de dieren te verplaatsen naar de 

bijlaadvoorziening? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

Wanneer de dieren over het terrein van het verzamelcentrum van de stalruimte naar de 

bijlaadvoorziening verplaatst moeten worden, zijn 2 opties mogelijk: 

• De dieren worden vanuit de stalruimte van het verzamelcentrum met een gereinigd en ontsmet 

vervoermiddel naar de bijlaadvoorziening verplaatst. 

• De hele route (incl. laadplaats verzamelcentrum en losplaats bijlaadvoorziening), die de dieren 

zelf afleggen naar de bijlaadvoorziening, voldoet aan de eisen, die aan laad- en losruimten 

gesteld worden (zie Handboek verzamelcentrum). Dit kan alleen toegestaan worden, wanneer 

de bijlaadvoorziening direct buiten het verzamelcentrum ligt en de hele route binnen de 

grenzen van het verzamelcentrum ligt. De route voldoet aan de inrichtingseisen voor laad- en 

losplaatsen beschreven in het Handboek verzamelcentrum. 

 
D.3 Water en ontsmettingsmiddel 

Welk water wordt gebruikt voor voorspoelen? 

Maak een keuze: drinkwater (humaan), bronwater of anders, welk water wordt gebruikt? 

 

Voor voorspoelen is humaan drinkwater altijd geschikt. Wanneer bronwater of ander water gebruikt 

wordt, is dit tenminste geschikt als drinkwater voor dieren. De referentiewaarden van het 

wateronderzoek op geschiktheid van veedrinkwater van de Gezondheidsdienst voor Dieren (pakket 

10525 (P209)) voldoet aan de criteria. Het wateronderzoek wordt minimaal 1x per jaar verricht 

door de GD en vaker indien daar aanleiding toe is. 

http://www.ctgb.nl/
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Welk water wordt gebruikt voor reinigen? 

Maak een keuze: drinkwater (humaan) of anders, welk water wordt gebruikt? 

 

Indien ander water dan humaan drinkwater gebruikt wordt, is dit tenminste geschikt als drinkwater 

voor dieren. De referentiewaarden van het wateronderzoek op geschiktheid van veedrinkwater van 

de Gezondheidsdienst voor Dieren (pakket 10525 (P209)) voldoet aan de criteria. Het 

wateronderzoek wordt minimaal 1x per jaar verricht door de GD en vaker indien daar aanleiding 

toe is. 

 

Wordt een reinigingsmiddel gebruikt? 

Maak een keuze: ja, nee of soms 

 

Het gebruik van een reinigingsmiddel is niet verplicht, maar kan verplicht worden gesteld, wanneer 

er een dierziekte uitbraak is. 

 

Welk water wordt gebruikt om het ontsmettingsmiddel aan te maken? 

Maak een keuze: drinkwater (humaan) of anders, welk water wordt gebruikt? 

Indien ander water dan humaan drinkwater gebruikt wordt, is dit tenminste geschikt als humaan 

drinkwater; dit wordt  minimaal 4x per jaar onderzocht door een laboratorium, dat voldoet aan de 

eisen gesteld in de Drinkwaterregeling. Het water dient onderzocht te worden op alle onderdelen 

vermeld in het Drinkwaterbesluit. 

 

Welk ontsmettingsmiddel wordt gebruikt? 

Het ontsmettingsmiddel moet door het CTGB als PT03 biocide toegelaten zijn voor het 

desinfecteren van oppervlakken en materialen, inclusief vervoermiddelen voor dieren. PT03 

biociden zijn middelen voor veterinaire hygiëne doeleinden. Het ontsmettingsmiddel moet 

werkzaam zijn tegen het klassieke-varkenspestvirus, Aujeszky-virus en mond- en klauwzeervirus. 

 

Wat is het toelatingsnummer van het ontsmettingsmiddel (Ctgb)? 

Op te zoeken via www.ctgb.nl. In de ‘Toelatingendatabank’ wordt een overzicht van biociden en 

gewasbeschermingsmiddelen zichtbaar. 

 

Welk water wordt gebruikt voor naspoelen? 

Maak een keuze: drinkwater (humaan) of anders, welk water wordt gebruikt? 

 

Indien ander water dan humaan drinkwater gebruikt wordt, is dit tenminste geschikt als humaan 

drinkwater; dit wordt  minimaal 4x per jaar onderzocht door een laboratorium, dat voldoet aan de 

eisen gesteld in de Drinkwaterregeling. Het water dient onderzocht te worden op alle onderdelen 

vermeld in het Drinkwaterbesluit. 

 
D.4 Ontsmettingsvoorzieningen 

De concentratie ontsmettingsmiddel in de ontsmettingsvoorzieningen aangegeven op de 

plattegrond, voldoet aan het gebruiksvoorschrift. 

Het water met ontsmettingsmiddel in de ontsmettingsvoorzieningen wordt regelmatig ververst. De 

ontsmettingsvoorzieningen worden in ieder geval voor aanvang van een nieuwe blokperiode 

voorzien van vers aangemaakt ontsmettingsmiddel en vaker indien nodig (bij zichtbare vervuiling). 

Denk ook aan het regelmatig verversen van ontsmettingsmiddel in drukspuiten, indien daar op het 

verzamelcentrum gebruik van gemaakt wordt. 

 

 
D.5 Periodiek reinigen en ontsmetten 

Hoe vaak wordt het buitenterrein grondig gereinigd? 

Maak een keuze: ieder half jaar, ieder kwartaal of iedere maand 

 

http://www.ctgb.nl/
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Hierbij moet rekening gehouden worden met o.a. het aantal blokperiodes per week, het aantal 

aangevoerde dieren per week, frequentie van aanvoer van verschillende diersoorten en de mate 

van vervuiling, die in een bepaald tijdsbestek ontstaat. 

 

Hoe vaak per maand worden deze overige ruimten schoongemaakt? 

Maak een keuze: 1x, 2x, 3x of 4x 

 
D.6 Weegbrug 

D.6.1 Weegbrug aanwezig binnen de omheining van het verzamelcentrum:  

Tijdens een blokperiode is het niet toegestaan vervoerseenheden, waarmee 1 of meer 

evenhoevigen worden vervoerd, die niet op het verzamelcentrum zijn geladen, op het terrein van 

het verzamelcentrum te brengen om te wegen. Volgens artikel 33, eerste lid van de Regeling 

preventie is het verplicht een vervoermiddel, waarmee een of meer evenhoevigen worden 

vervoerd, na aankomst op de plaats van bestemming geheel te lossen. Tijdens een blokperiode is 

het gehele verzamelcentrum een plaats van bestemming, zodra het terrein betreden wordt. 

Deelladingen, die op het verzamelcentrum zijn geladen tijdens een blokperiode kunnen wel op de 

weegbrug gewogen worden, waarbij het terrein van het verzamelcentrum niet verlaten mag 

worden. 

 

D.6.2 Weegbrug aanwezig buiten de omheining van het verzamelcentrum:  

De weegbrug kan altijd gebruikt worden voor het wegen van vervoerseenheden, waarmee een of 

meer evenhoevigen worden vervoerd, die buiten het verzamelcentrum zijn geladen. 

 
D.7 Epidemiologische eenheden 

D.7.1 Beschrijf de werkwijze m.b.t. het gebruik van werktuigen, indien deze niet uitsluitend voor 1 

epidemiologische eenheid gebruikt worden, en de persoonlijke hygiënevoorschriften voor de 

medewerker, wanneer deze werktuigen gebruikt worden: 

Bedoeld wordt het gebruik van werktuigen, waarmee bijvoorbeeld voer in de verschillende 

epidemiologische eenheden wordt gebracht of werktuigen, waarmee tijdens een blokperiode in de 

verschillende epidemiologische eenheden bijgestrooid wordt. Dit is met name van belang, wanneer 

de werktuigen in de epidemiologische eenheid gebruikt worden, als er dieren in gestald zijn.  

Uitgangspunt is, dat indien een werktuig tijdens een blokperiode in een epidemiologische eenheid 

wordt gebracht wanneer daar dieren gestald zijn, deze na gebruik in 1 epidemiologische eenheid 

gereinigd moet worden en daarna ontsmet met een toegelaten ontsmettingsmiddel volgens het 

gebruiksvoorschrift, voordat het in een 2e epidemiologische eenheid wordt binnen gebracht. 

Wanneer het werktuig alleen gebruikt wordt in epidemiologische eenheden, waar op dat moment 

dieren van dezelfde categorie en met dezelfde gezondheidsstatus staan, dan kan volstaan worden 

met het reinigen en ontsmetten van het werktuig, nadat deze in de laatste epidemiologische 

eenheid is gebruikt en in ieder geval op de dag waarop het werktuig gebruikt is. Vóór gebruik in 

een epidemiologische eenheid waar dieren gestald zijn, controleert de medewerker of het werktuig 

visueel schoon is. 

De medewerker zal zich bij het betreden van een epidemiologische eenheid moeten houden aan de 

kledingvoorschriften beschreven in hoofdstuk E. 

 
D.8 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

D.8.1 Hoe wordt gecontroleerd, dat het verzamelcentrum voldoende gereinigd en ontsmet is, 

voordat er dieren verzameld worden bij aanvang van een nieuwe blokperiode? Welke normen 

worden daarbij gehanteerd? 

Beschreven wordt wie de controle uitvoert, hoe de controle uitgevoerd wordt en wanneer deze 

plaats vindt. Welke normen worden gehanteerd? Aan alle voorschriften van hoofdstuk D moet 

voldaan worden. De controle wordt, bij voorkeur, door iemand anders uitgevoerd, dan degene, die 

de reiniging en ontsmetting heeft uitgevoerd. Wanneer niet voldaan wordt aan de bij dit punt 

vastgestelde normen, worden maatregelen genomen. Dit houdt in, dat ook gecontroleerd moet 

worden of de genomen maatregelen het gewenste resultaat hebben. 
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D.8.2 Welke maatregelen worden genomen, wanneer het verzamelcentrum onvoldoende gereinigd 

en ontsmet is? 

Er worden geen dieren aangevoerd tot het moment, dat voldaan wordt aan de hiervoor gestelde 

normen. Indien (een deel van) het verzamelcentrum onvoldoende gereinigd (en ontsmet) is, wordt 

deze alsnog zodanig gereinigd, dat geen zichtbaar vuil meer aanwezig is. Daarna wordt het (deel 

van het) verzamelcentrum ontsmet met een toegelaten ontsmettingsmiddel, dat volgens het 

gebruiksvoorschrift wordt aangebracht. De medewerker, beschreven onder D.8.1, controleert 

nogmaals of het verzamelcentrum voldoende gereinigd en ontsmet is en noteert het resultaat in 

het register genoemd in hoofdstuk C. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de 

norm te voldoen, worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te 

voorkomen. 

 
D.9 Registratie gebruik ontsmettingsmiddel 

D.9.1 Wordt op het verzamelcentrum hetzelfde ontsmettingsmiddel gebruikt als op de erkende 

R&O-plaats? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

Antwoord ‘ja’: Er wordt verwezen naar de wijze van registratie, zoals beschreven in het protocol 

van de erkende R&O-plaats. 

 

Antwoord ‘nee’: Het gebruik van ontsmettingsmiddel(en) wordt vastgelegd in een register.  

Per ontsmettingsmiddel, dat is toegelaten voor professioneel gebruik, dient een administratie 

bijgehouden te worden (artikel 25 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Uit het 

register blijkt duidelijk om welk middel het gaat. 

 

D.9.2 Hoe wordt de hoeveelheid ontsmettingsmiddel vastgelegd? 

Maak een keuze: ontvangen hoeveelheden of toegepaste hoeveelheden 

 

Antwoord ‘ontvangen hoeveelheden’: De ontvangen hoeveelheden zijn aantoonbaar middels 

aankoopbon of factuur. 

 

Antwoord ‘toegepaste hoeveelheden’: Toegepaste hoeveelheden = gebruikte hoeveelheid 

ontsmettingsmiddel per toepassing. 

 

 

E. Persoonlijke hygiëneregels en kledingvoorschriften 

E.1 Algemeen 

E.1.1 Beschrijf welke kledingvoorschriften gelden voor medewerkers en voor bezoekers: 

Medewerkers dragen bedrijfskleding en schoeisel, dat goed te reinigen en te ontsmetten is. 

Bezoekers (ook chauffeurs) mogen eigen bedrijfskleding en schoeisel dragen, mits visueel schoon 

bij aanvang van de werkzaamheden op het verzamelcentrum en mits deze bedrijfskleding over de 

kleding heen gedragen wordt. De bedrijfskleding mag ook in plaats van de eigen kleding gedragen 

worden, mits de bedrijfskleding voor het verlaten van het verzamelcentrum uitgetrokken wordt. 

Het schoeisel moet voor het verlaten van het verzamelcentrum gereinigd en ontsmet worden. 

Gebruik van wegwerpkleding is toegestaan, mits dit eenmalig wordt gebruikt en intact blijft voor de 

duur dat het gedragen wordt.   

 

Beschrijf (of geef aan op de plattegrond) welke ruimten in bedrijfskleding betreden moeten worden 

en waar geen bedrijfskleding gedragen mag worden (denk aan kantoor of kantine of andere 

ruimten, die voor het passeren van de hygiënesluis zijn gelegen). Kruiscontaminatie moet 

voorkomen worden. Hoe wordt zichtbaar gemaakt, welke kledingvoorschriften in de diverse 

ruimten van het verzamelcentrum gelden? 

 

E.1.2 Beschrijf de persoonlijke hygiënevoorschriften voor medewerkers en bezoekers: 

Hierbij moet gedacht worden aan: 

• handen wassen in de hygiënesluis voor het betreden van (bepaalde ruimten van) het 

verzamelcentrum 
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• omkleden van medewerkers en bezoekers (ook chauffeurs) in de hygiënesluis 

• reinigen en ontsmetten van schoeisel na gebruik 

• gebruik van ontsmettingsvoorzieningen op het verzamelcentrum 

 

Hoe wordt zichtbaar gemaakt, welke hygiënevoorschriften voor medewerkers en bezoekers gelden? 

 

E.2 Epidemiologische eenheden 

E.2.1 Beschrijf de aanvullende kledingvoorschriften en persoonlijke hygiënevoorschriften voor 

medewerkers en bezoekers bij het gebruik van epidemiologische eenheden: 

Bij iedere epidemiologische eenheid is een hygiënesluis aanwezig. Voor het betreden van de 

epidemiologische eenheid moet deze gepasseerd worden door medewerkers en bezoekers. In de 

hygiënesluis kleedt men zich om, waarbij gebruik gemaakt wordt van schone bedrijfskleding en 

schoeisel, die voor werkzaamheden in de betreffende epidemiologische eenheid bestemd zijn. De 

kleding moet zodanig gekenmerkt zijn, dat duidelijk is in welke epidemiologische eenheid deze 

kleding gedragen mag worden (bijvoorbeeld door kleurgebruik of het aanbrengen van een specifiek 

kenmerk). Gebruik van wegwerpkleding is toegestaan, mits dit eenmalig wordt gebruikt en intact 

blijft voor de duur dat het gedragen wordt.  

 

Ook wanneer voer of strooisel tijdens een blokperiode van buiten de epidemiologische eenheid naar 

binnen wordt gebracht, moet gebruik gemaakt worden van de hygiënesluis. De werkwijze wordt 

hier beschreven.  

 

Bij het opstellen van aanvullende hygiënevoorschriften wordt rekening gehouden met de punten 

beschreven in de toelichting onder E.1.2. 

 
E.3 Controles en maatregelen bij tekortkomingen: 

E.3.1 Beschrijf de controles, die uitgevoerd worden om te realiseren, dat medewerkers en 

bezoekers zich houden aan de persoonlijke hygiënevoorschriften en kledingvoorschriften, inclusief 

de normen, die daarbij worden aangehouden: 

Beschreven wordt wie de controle uitvoert, hoe de controle uitgevoerd wordt en wanneer deze 

plaats vindt. Welke normen worden gehanteerd? Aan alle voorschriften van hoofdstuk E moet 

voldaan worden. Wanneer niet voldaan wordt aan de bij dit punt vastgestelde normen, worden 

maatregelen genomen. 

 

E.3.2 Beschrijf de maatregelen, die genomen worden, wanneer medewerkers en bezoekers zich 

niet houden aan de persoonlijke hygiënevoorschriften en kledingvoorschriften: 

Hier wordt beschreven welke maatregelen de exploitant neemt, wanneer niet voldaan wordt aan 

deze voorschriften. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te voldoen, 

worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er wordt 

gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol.  

 

 

 

F. Aanvoer, verblijf en afvoer van dieren 

F.1 Algemeen 

Wanneer een dier bij aanvoer, verblijf of afvoer verdacht wordt, besmet te zijn met een 

aangewezen, besmettelijke dierziekte, wordt dit direct gemeld aan de NVWA.  

Op www.nvwa.nl kan informatie gevonden worden over melden bij de NVWA 

(https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/melden-en-vragen-voor-ondernemers). De blokkade 

kan pas worden opgeheven, wanneer de NVWA hier toestemming voor geeft.  

 

Verdenking van een dierziekte 

Bestaat er bij een aangevoerd dier een verdenking van een aangifteplichtige dierziekte, dan neemt 

de officiële dierenarts direct contact op met de afdeling Incident en Crisisbeheersing van de divisie 

http://www.nvwa.nl/
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/melden-en-vragen-voor-ondernemers
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Regie en Expertise van de directie Handhaven en volgt de verkregen instructies op. Deze zijn 

telefonisch te bereiken, zie hiervoor de telefoonlijst op de pagina Keuren van de werkwijzer.  

Extra informatie over dierziekten is te vinden op de intranetpagina van de afdeling Incident en 

Crisisbeheersing. 

 

Ook andere calamiteiten, die van invloed zijn op de diergezondheidsstatus worden direct gemeld 

aan de NVWA.  

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de bedrijvenbeheerder en/of met de afdeling 

planning van de NVWA. Via 0900-03 88 (algemeen contactnummer NVWA) kan de Afdeling 

Planning (van de Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering) bereikt worden. 

 

De wettelijk vereiste gegevens worden daarvoor vastgelegd in het in- en uitslagregister. 

Zie hoofdstuk F ‘In- en uitslagregister dieren’ voor de eisen. 

 

Bij aanvoer, tijdens het verblijf en bij afvoer worden controles uitgevoerd en eventueel 

maatregelen genomen volgens de beschrijvingen in hoofdstuk F; de onderdelen aanvoer van 

dieren, verblijf van dieren en afvoer van dieren. 

Dit om te kunnen garanderen, dat de dieren bij aanvoer de vereiste gezondheidsstatus hebben en 

dat de dieren deze gezondheidsstatus tijdens het verblijf behouden tot het moment dat alle dieren 

afgevoerd zijn. 

 
F.2 Registratie van gegevens 

F.2.1 Hoe worden gegevens geregistreerd? 

Maak een keuze: schriftelijk, elektronisch of combinatie. 

 

Gegevens kunnen elektronisch (digitaal) vastgelegd worden. Een (dier)managementsysteem kan 

gebruikt worden om relevante gegevens te registreren. Daarnaast kunnen gegevens schriftelijk 

vastgelegd worden (aanvoerdocumenten bijvoorbeeld); een combinatie van beide is ook mogelijk. 

 

F.3 In- en uitslagregister dieren 

Per dier is een directe koppeling tussen in- en uitslag mogelijk (varkens per UBN).  

De vereiste gegevens in het in- en uitslagregister zijn beschikbaar zodra deze ontstaan, zodat 

tracering op elk willekeurig moment mogelijk is. Indien vereist, worden gegevens in het I&R-

systeem gemeld binnen de wettelijk vastgestelde termijn. 

Indien het bedrijf van herkomst of bestemming geen UBN heeft (paardachtigen), dan worden de 

volledige NAW-gegevens vastgelegd. 

 
Er worden varkens verzameld: 

Het vervoersdocument voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling identificatie en registratie van 

dieren.  

Artikel 30, lid 3 van de Regeling identificatie en registratie van dieren: 

• Datum van de aanvoer en de afvoer 

• UBN en naam, adres en woonplaats van het bedrijf van herkomst en van het bedrijf van 

bestemming 

• UBN of UBN’s van het oormerk, indien deze afwijken van het in onderdeel b bedoelde UBN van 

het bedrijf van herkomst 

• Het aantal varkens 

• Het kenteken van elke vervoerseenheid 

• Het aantal varkens per UBN van het bedrijf van herkomst, indien het afvoer van een 

verzamelcentrum betreft 

 

Melding van aan- en afvoer van varkens op het verzamelcentrum in het I&R-systeem, waarbij de 

melding voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling identificatie en registratie van dieren.  

Artikel 32, lid 1 en 2 van de Regeling identificatie en registratie van dieren: 

• De houder meldt de aan- en afvoer van varkens op/van zijn bedrijf en de afvoer van dode 

varkens van zijn bedrijf binnen twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/page/home/dossier/directie-handhaven-divisie-regie-en-expertise/afdeling-incident-en-crisisbeheersing-icb
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• De melding bevat de volgende gegevens: 

− Het UBN van het betrokken bedrijf 

− Het UBN van het bedrijf van herkomst of van het bedrijf van bestemming van de varkens; 

− Indien van toepassing het land van herkomst of land van bestemming 

− Indien het de aanvoer van varkens van buiten Nederland of de afvoer van varkens naar 

buiten Nederland betreft, het nummer van het gezondheidscertificaat; 

− Het aantal en het soort varkens 

− De datum 

− Het kenteken van elke vervoerseenheid. 

 
Er worden runderen verzameld: 

Melding van aan- en afvoer van runderen op het verzamelcentrum in het I&R systeem, waarbij de 

melding voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling identificatie en registratie van dieren. 

Artikel 20, lid 1, 2, 6, 8 en 9 van de Regeling identificatie en registratie van dieren: 

• De meldtermijn is 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de gebeurtenis, 

waarvan kennisgeving wordt gedaan, heeft plaatsgevonden.  

• Alle verplaatsingen van en naar het bedrijf en elke geboorte of sterfte van een dier op het 

bedrijf worden samen met de data, waarop die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, 

gemeld. 

• Bij iedere melding doet de houder opgave van zijn relatienummer, het UBN van het betrokken 

bedrijf en van het levensnummer van het betrokken rund. 

• Indien de melding betrekking heeft op de aanvoer van een uit een lidstaat ingevoerd rund op 

een verzamelcentrum, dat het rund binnen drie dagen na invoer, uitvoert naar een andere 

lidstaat, volstaat de opgave van het nummer van het gezondheidscertificaat, de datum van 

verplaatsing naar en van het bedrijf, het land van herkomst en bestemming en de in het 

tweede lid genoemde gegevens. Bij afvoer van het bedrijf in overeenstemming met de gemelde 

datum, hoeft geen melding te worden gedaan in het I&R-systeem. 

• Elke doodgeboorte wordt gemeld, onder vermelding van zijn relatienummer, het UBN van het 

betrokken bedrijf, de datum waarop de doodgeboorte heeft plaatsgevonden en de 

identificatiecode van de moeder van het doodgeboren kalf. Deze melding geschiedt binnen 3 

werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag, waarop de doodgeboorte heeft 

plaatsgevonden. 

 

Er worden runderen < 12 weken verzameld voor een 1e en/of 2e verzamelslag 

De aanvoermelding in het I&R-systeem wordt binnen 1 uur na het lossen gedaan. 

In de Regeling preventie artikel 45a, lid 3 wordt voorgeschreven, dat deze melding onmiddellijk na 

iedere aanvoer van runderen < 12 weken moet worden gedaan. Het is toegestaan, dat deze 

melding binnen 1 uur na het lossen wordt gedaan. 

 

 

 
Er worden schapen/geiten verzameld:  

Bij het register wordt, indien vereist, een exemplaar van het verplaatsingsdocument (aanvoer en 

afvoer) bewaard. Dit verplaatsingsdocument (vervoersdocument) voldoet aan de eisen gesteld in 

de Regeling identificatie en registratie van dieren. 

Artikel 38b, lid 1 en 2 van de Regeling identificatie en registratie van dieren: 

• De volgende gegevens worden op het verplaatsingsdocument vermeld: 

− Het UBN van het bedrijf; 

− De naam en het adres van de houder; 

− Het totale aantal verplaatste dieren; 

− Het UBN of de naam en het adres van het bedrijf van bestemming of van de volgende 

houder van de dieren of, indien de dieren naar een slachthuis worden overgebracht, de 

identificatiecode of de naam en locatie van het slachthuis, of, bij een verweiding, de plaats 

van bestemming; 

− De gegevens betreffende het vervoermiddel en de vervoerder, met inbegrip van diens 

vergunningsnummer; 

− De datum van vertrek; 
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− De handtekening van de houder 

− De identificatiecode van de verplaatste schapen/geiten 

 

Het verplaatsingsdocument is niet verplicht indien: 

• De schapen/geiten vergezeld gaan van een uitleesapparaat, waarin alle hierboven vermelde 

gegevens zijn opgenomen, of 

• De melding in het I&R-systeem, zoals hierna beschreven, heeft plaatsgevonden voorafgaand 

aan de afvoer van de dieren van het bedrijf van herkomst of van het verzamelcentrum. 

 

Melding van aan- en afvoer van schapen/geiten op het verzamelcentrum in het I&R-systeem, 

waarbij de melding voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling identificatie en registratie van 

dieren. 

Artikel 38d, lid 2, 3, 4, 5, 6, 7 van de Regeling identificatie en registratie van dieren: 

• Aanvoermelding schapen/geiten:  

Aantal verplaatste dieren, UBN bedrijf van herkomst en bestemming, datum van aankomst en 

identificatiecode aangevoerde dieren. 

• Aanvoermelding schapen/geiten afkomstig uit een lidstaat/derde land:  

Naast hiervoor genoemde gegevens, land van herkomst, nummer gezondheidscertificaat en 

diersoort. Bij schapen/geiten afkomstig uit een derde land wordt aanvullend de oorspronkelijke 

identificatiecode gemeld. 

• Aanvoermelding schapen/geiten afkomstig uit een lidstaat, waarbij de dieren binnen 3 dagen 

na invoer worden uitgevoerd naar een andere lidstaat: 

Alleen de volgende gegevens worden gemeld: relatienummer, UBN verzamelcentrum, land van 

herkomst en bestemming, identificatiecode aangevoerde dieren, nummer 

gezondheidscertificaat en datum verplaatsing naar en van het verzamelcentrum. Bij afvoer van 

het bedrijf in overeenstemming met de gemelde datum, hoeft geen aanvoermelding als 

beschreven onder het 3e bolletje gedaan te worden. 

• Afvoermelding schapen/geiten: 

Aantal verplaatste dieren, UBN bedrijf van herkomst en bestemming, datum van vertrek en 

identificatiecode afgevoerde dieren. 

• Indien bij de afvoer van schapen/geiten geen gebruik gemaakt wordt van het 

verplaatsingsdocument en er wordt gebruik gemaakt van de optie om de afvoer vooraf te 

melden in het I&R-systeem, dan worden aanvullend op de gegevens bij het vorige bolletje de 

volgende gegevens gemeld: Diersoort, vergunningnummer of naam vervoerder en kenteken 

transportmiddel. 

• Bij de dood van een schaap/geit wordt de identificatiecode van het dier, de maand en het jaar 

van sterfte en, indien bekend, het ras en genotype gemeld. 

 

Er worden schapen/geiten verzameld voor een 1e en/of 2e verzamelslag 

De aanvoermelding in het I&R-systeem wordt binnen 1 uur na het lossen gedaan. 

In de Regeling preventie artikel 48c, lid 2 wordt voorgeschreven, dat deze melding onmiddellijk na 

iedere aanvoer van schapen/geiten moet worden gedaan. Het is toegestaan, dat deze melding 

binnen 1 uur na het lossen wordt gedaan. 

 

 

F.4 Aanvoer van dieren 

F.4.1 Algemeen 

De aanvoer van dieren voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling preventie.  

De aanvoer van dieren valt binnen de blokperiode, waarvan de aanvang en het einde uiterlijk om 

08.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de blokperiode aan de NVWA gemeld is.  

• Een blokperiode is een tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling van 

varkens, runderen, schapen/geiten en paardachtigen op een verzamelcentrum respectievelijk 

eerste verzameling van fokrunderen op een epidemiologische eenheid op een 

runderverzamelcentrum, nadat dit is ontvolkt, gereinigd en ontsmet, van: 

− Ten hoogste 120 uur op een schapen- en geitenverzamelcentrum 

− Ten hoogste 144 uur op een runderverzamelcentrum, ingeval de runderen, die worden 

verzameld, fokrunderen zijn, die zijn bestemd voor de afvoer naar een lidstaat 
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− Ten hoogste 35 dagen op een runderverzamelcentrum, in geval de runderen, die worden 

verzameld, fokrunderen zijn, die zijn bestemd voor de afvoer naar een derde land 

a. Indien aan het einde van een blokperiode de fokrunderen niet zijn afgevoerd, kan de 

blokperiode verlengd worden voor ten hoogste de periode, die benodigd is voor het 

verkrijgen van de resultaten van testen op besmettelijke dierziekten, die bij de 

desbetreffende fokrunderen binnen de blokperiode zijn uitgevoerd. 

- Ten hoogste 30 uur (= totale duur van het verzamelen, dus vanaf het moment van de 

eerste verzameling tot het afvoeren van de tweede verzamelslag) op een 

runderverzamelcentrum, in geval de runderen die worden verzameld jonger dan 12 weken 

zijn en de runderen verzameld worden in het kader van 1e/2e verzamelslag. 

− Ten hoogste 48 uur op een varkensverzamelcentrum, in geval de varkens, die worden 

verzameld, slachtvarkens zijn 

− Ten hoogste 24 uur op een: 

a. Varkensverzamelcentrum, ingeval de varkens, die worden verzameld, geen 

slachtvarkens zijn 

b. Runderverzamelcentrum, ingeval de runderen, die worden verzameld, geen fokrunderen 

zijn of runderen < 12 weken die verzameld worden in het kader van 1e/2e verzamelslag. 

− Ten hoogste 72 uur op een erkend paardenverzamelcentrum, ingeval de paardachtigen, die 

worden verzameld, bestemd zijn voor een in Nederland of in een andere lidstaat gelegen 

bestemming. 

− Ten hoogste 35 dagen op een erkend paardenverzamelcentrum, ingeval de paardachtigen, 

die worden verzameld, bestemd zijn voor een in een derde land gelegen bestemming. 

 

Slachtvarkens, fok-/gebruiksvarkens, fokrunderen, slachtrunderen, mestrunderen, runderen jonger 

dan 12 maanden, slachtschapen/-geiten, mestschapen/-geiten, fokschapen/-geiten en 

paardachtigen mogen verzameld worden op een verzamelcentrum (zie begripsbepalingen in artikel 

1 van de Regeling preventie). De dieren mogen alleen aangevoerd worden, wanneer de dieren 

volgens de bepalingen in artikel 37 t/m 52 (evenhoevigen) en artikel 52a t/m 52c (paardachtigen) 

van de Regeling preventie zijn bijeengebracht, afgevoerd of vervoerd. Dit houdt o.a. het volgende 

in: 

• Varkens en runderen zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderij, waar runderen 

tenminste 21 dagen of sinds de geboorte hebben verbleven, indien op die veehouderij 

runderen afkomstig van verschillende plaatsen bijeen zijn gebracht. 

• Fok- en gebruiksvarkens mogen slechts van 1 veehouderij per vervoerseenheid afkomstig zijn. 

• Slachtschapen/-geiten en mestschapen/-geiten zijn rechtstreeks afkomstig van in Nederland 

gelegen veehouderij/mesterij of zijn afkomstig van een Nederlands verzamelcentrum, waar alle 

aangevoerde dieren hoogstens voor de eerste keer verzameld zijn (zie K-LV-SGAL Bijlage 2).  

− Slachtschapen/-geiten mogen ook afkomstig zijn van een niet in Nederland gelegen bedrijf 

of verzamelcentrum (=eerste verzamelcentrum). 

− Schapen/geiten mogen als slachtschaap/-geit van een eerste of tweede verzamelcentrum 

(slachtblok of mestblok) afgevoerd worden. 

− Schapen/geiten mogen als mestschaap/-geit van een eerste of tweede verzamelcentrum 

(slachtblok of mestblok) afgevoerd worden. 

− Slachtschapen/-geiten en mestschapen/-geiten afkomstig van een eerste verzamelcentrum 

in Nederland worden begeleid door een officieel veterinair document afgegeven door de 

NVWA. 

− Schapen/geiten afkomstig van een mesterij mogen alleen nog als slachtschaap afgevoerd 

worden. 

• Mestschapen/-geiten, bestemd voor een in Nederland gelegen mesterij, hebben tenminste 21 

dagen of sinds de geboorte verbleven op de veehouderij van herkomst, indien op die 

veehouderij schapen/geiten afkomstig van verschillende plaatsen bijeen zijn gebracht. 

• Fokschapen/-geiten zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderij in Nederland. 

• Runderen jonger dan 12 weken mogen afkomstig zijn van een verzamelcentrum, waar alle 

aangevoerde dieren voor de eerste keer verzameld zijn, indien beide verzamelcentra als 

dusdanig zijn opgenomen op de “Lijst van runderverzamelcentra die een eerste en/of tweede 

verzamelslag runderen < 12 weken uitvoeren”. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/schapen-en-geiten/verzamelen-van-schapen-en-geiten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/schapen-en-geiten/verzamelen-van-schapen-en-geiten
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• Op een vervoerseenheid bevinden zich per rit naar een verzamelcentrum slachtvarkens van ten 

hoogste 2 verschillende veehouderijen of slachtzeugen van ten hoogste 3 verschillende 

veehouderijen. 

• Op een vervoerseenheid bevinden zich per rit naar een verzamelcentrum fok-/gebruiksvarkens 

van ten hoogste één veehouderij. 

 

Tijdens een blokperiode worden alleen dieren van dezelfde diersoort, diercategorie en 

gezondheidsstatus bijeen gebracht met uitzondering van de in de Regeling preventie aangewezen 

situaties. 

In de volgende gevallen mogen dieren, die niet van dezelfde diersoort, diercategorie en 

gezondheidsstatus zijn, tegelijkertijd bijeen gebracht worden: 

• Slachtschapen en slachtgeiten met dezelfde gezondheidsstatus 

• Mestschapen en mestgeiten met dezelfde gezondheidsstatus 

• Fokschapen en fokgeiten met dezelfde gezondheidsstatus 

• Een verzamelcentrum met epidemiologische eenheden heeft extra mogelijkheden: 

− Fokrunderen met verschillende gezondheidsstatus, mits deze in afzonderlijke 

epidemiologische eenheden worden gehouden. 
− Fokrunderen met verschillende gezondheidsstatus en runderen jonger dan 12 weken, mits 

deze in afzonderlijke epidemiologische eenheden worden gehouden EN tijdens de 

blokperiode van runderen jonger dan 12 weken geen fokrunderen worden aan- en 

afgevoerd. 

− Fokrunderen met verschillende gezondheidsstatus en slachtrunderen, mits deze in 

afzonderlijke epidemiologische eenheden worden gehouden EN tijdens de blokperiode van 

slachtrunderen geen fokrunderen worden aan- en afgevoerd. 

Let op: paarden zijn geen evenhoevigen en mogen aanwezig zijn op een verzamelcentrum, waar 

op dat moment evenhoevigen verblijven, mits ze in afzonderlijke epidemiologische eenheden zijn 

ondergebracht. 

 

Wanneer dieren geëxporteerd worden, voldoen de dieren bij aanvoer aan de landeneisen van het 

land, waar de dieren voor bestemd zijn en aan aanvullende eisen gesteld in de Regeling handel 

levende dieren en levende producten en de Regeling preventie. 

Aanvullende eisen in de Regeling handel levende dieren en levende producten en de Regeling 

preventie: 

• Fok- en gebruiksdieren hebben tenminste 30 dagen op het herkomstbedrijf verbleven, met 

uitzondering van paardachtigen. 

• Slachtschapen/-geiten hebben tenminste 21 dagen op het herkomstbedrijf verbleven en 

fokschapen/-geiten en mestschapen/-geiten hebben tenminste 30 dagen op het 

herkomstbedrijf verbleven. Daarnaast zijn op dit bedrijf de laatste 21 dagen geen 

schapen/geiten aangevoerd en de laatste 30 dagen geen evenhoevigen uit derde landen. 

• Indien mestschapen/-geiten of fokschapen/-geiten geëxporteerd worden, voldoen alle 

aangevoerde dieren tijdens dezelfde blokperiode aan deze aanvullende eisen voor 

mestschapen/-mestgeiten of fokschapen/-geiten. 

• Fokrunderen moeten bij export naar een derde land tenminste 21 dagen op het 

herkomstbedrijf hebben verbleven, tenzij zij behandeld zijn met diergeneesmiddelen, waarvoor 

een wachttijd voor de slacht geldt en de dieren via een lidstaat/lidstaten doorgevoerd worden 

naar het derde land. De dieren moeten in dat geval als fokrund doorgevoerd worden, waarbij 

de dieren tenminste 30 dagen op het herkomstbedrijf of het verzamelcentrum moeten hebben 

verbleven. 

 

Er worden alleen dieren aangevoerd, die aan de wettelijke voorschriften m.b.t. de identificatie (en 

registratie) van dieren van de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling 

preventie voldoen.  

Artikel 39 en artikel 8, 12 en 13 van de Regeling identificatie en registratie van dieren en artikel 

23, lid 1, onder e, 3e  (varken) en 4e gedachtestreepje (rund) en artikel 24, lid 1, onder e, 2e 

gedachtestreepje (schaap) van de Regeling preventie: 

• Varkens zijn gemerkt met 1 oormerk met daarop het UBN van het geboortebedrijf of in geval 

van slachtvarkens met een slachtmerk (oormerk) met daarop het UBN van het bedrijf van 
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herkomst. Het klopmerk (artikel 12o Regeling I&R) mag niet op een slachtvarken aangebracht 

zijn. 

• Runderen zijn voorzien van 2 oormerken, die bestaan uit 2 delen met op ieder deel vermeld de 

landcode van het land, waar het dier geboren is, en een individuele identificatiecode. 

• Schapen/geiten kunnen op diverse manieren geïdentificeerd zijn; de mogelijkheden zijn 

beschreven in artikel 12e t/m 12j van de Regeling identificatie en registratie van dieren. 

• Paardachtigen gaan vergezeld van een geldig identificatiedocument (paspoort), waarbij een 

ondubbelzinnig verband bestaat tussen het identificatiedocument en de paardachtige, waarvoor 

het document is afgegeven.  

 
F.4.2 Epidemiologische eenheden 

F.4.2.1 Er zijn epidemiologische eenheden aanwezig en er worden fokrunderen 

verzameld: 

Daarnaast kunnen de fokrunderen afgevoerd worden volgens de voorwaarden van artikel 43, 

tweede lid van de Regeling preventie. 

Zie toelichting F.6.3.1. 

 
F.4.2.2 Er zijn epidemiologische eenheden aanwezig en er worden paardachtigen 

verzameld: 

De paardachtigen met de hoogste gezondheidsstatus worden alleen afgevoerd naar een land, waar 

de paardachtigen met de laagste gezondheidsstatus naar toe afgevoerd zouden kunnen worden. 

Zie toelichting F.6.3.2. 

 
F.4.3 Onderweg melken van melkgevende dieren 

Onderweg melken van melkgevende dieren mogelijk? 

Maak een keuze: ja, runderen, ja, schapen/geiten, ja, runderen en schapen/geiten of nee.  

 

Het verzamelcentrum moet aan de vereiste inrichtingseisen voldoen; zie Handboek 

verzamelcentrum. 

 

F.4.3.1 Beschrijf de wijze, waarop partijen met melkgevende dieren, die elders vertrokken zijn en 

onderweg gemolken moeten worden, worden ontvangen en gecontroleerd en welke normen daarbij 

aangehouden worden: 

Beschreven wordt wie de controle uitvoert, hoe de controle uitgevoerd wordt en wanneer deze 

plaats vindt. Welke normen worden gehanteerd? Bij de aanvoer van melkgevende dieren moet 

tenminste voldaan worden aan de punten F.1 t/m F4.1 en, indien van toepassing, punt F.4.2 en de 

overige relevante onderdelen van het protocol en andere relevante eisen gesteld in de Regeling 

preventie en de Regeling handel levende dieren en levende producten. Wanneer niet voldaan wordt 

aan de bij dit punt vastgestelde normen, worden maatregelen genomen. 

 

Een verzamelcentrum zonder epidemiologische eenheden kan alleen runderen, schapen of geiten 

uit lidstaten melken, wanneer zij van dezelfde diersoort (uitzondering schapen en geiten) en 

diercategorie zijn en daarnaast dezelfde gezondheidsstatus hebben, als de dieren, die mogelijk op 

het verzamelcentrum aanwezig zijn. Heeft een runderverzamelcentrum epidemiologische 

eenheden, dan worden de te melken fokrunderen in afzonderlijke epidemiologische eenheden 

afgescheiden gehouden van fokrunderen, die niet dezelfde gezondheidsstatus hebben. Ook mag er 

tijdens de aanvoer van melkgevende fokrunderen geen blokperiode zijn voor runderen jonger dan 

12 weken of blokperiode voor slachtrunderen en mogen er gelijktijdig geen fokrunderen 

aangevoerd/afgevoerd worden met een verschillende gezondheidsstatus. Daarnaast moeten de 

dieren correct geïdentificeerd zijn en wordt de partij begeleid door een gezondheidscertificaat. 

 

Wanneer runderen, schapen of geiten afkomstig uit lidstaten gemolken worden op een Nederlands 

verzamelcentrum, dan moet de import tussen 08.00 uur en 17.00 uur een werkdag voor de dag 

van aankomst gemeld worden aan de NVWA (art. 2.26 van de Regeling handel levende dieren en 

levende producten). Daarbij wordt de plaats en het vermoedelijke tijdstip van aankomst en de 
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hoeveelheid en de soort dieren opgegeven.  

 

F.4.3.2 Beschrijf welke maatregelen worden genomen, wanneer niet aan de hierboven vastgestelde 

normen voldaan wordt: 

Hier wordt beschreven welke maatregelen de exploitant neemt, wanneer niet voldaan wordt aan de 

voorschriften en normen. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te 

voldoen, worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er 

wordt gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 
F.4.4 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

F.4.4.1 Bij de aanvoer van dieren worden de volgende punten gecontroleerd: 

Bij dit onderdeel zijn de te controleren onderwerpen reeds ingevuld. 

 

F.4.4.2 Beschrijf hoe bovenstaande punten worden gecontroleerd en welke normen bij deze 

controles worden aangehouden en welke maatregelen worden genomen, wanneer niet aan deze 

normen voldaan wordt: 

Controlepunten 1 t/m 9: 

Hier benoemt de exploitant per controlepunt, hoe de controle uitgevoerd wordt en welke normen 

voor dat onderdeel gehanteerd worden. Beschreven wordt wie de controle uitvoert en wanneer 

deze plaats vindt. Een deel van de normen zijn reeds opgenomen in de relevante tekst van het 

protocol in hoofdstuk F. Wanneer in die tekst verwezen wordt naar wettelijke bepalingen, zijn deze 

nader uitgewerkt in de toelichting bij het betreffende onderwerp; hier staan in ieder geval de 

wettelijke normen benoemd, die hier minimaal gehanteerd moeten worden. Per norm wordt 

vervolgens aangegeven, welke maatregelen door de exploitant van het verzamelcentrum genomen 

worden, wanneer niet aan de vastgestelde norm wordt voldaan. Ook het melden aan de NVWA 

wordt hierin benoemd. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te 

voldoen, worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er 

wordt gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 

8. Landeneisen bij export: 

Beschrijf hier o.a. welke controles uitgevoerd worden bij de aanvoer van dieren om te controleren 

of de dieren bij aanvoer voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het land van bestemming. 

Denk bijvoorbeeld aan eigen verklaringen van het bedrijf van herkomst of aanwezigheid van 

laboratoriumuitslagen, van monsters, die al op het herkomstbedrijf genomen zijn. Ook aan de 

identificatie en registratie van dieren kunnen extra eisen gesteld zijn, die bij aanvoer of 

voorafgaand aan de aanvoer gecontroleerd moeten worden. 

 

 

F.5 Verblijf van dieren 

F.5.1 Algemeen 

Dieren, die niet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot identificatie en registratie en/of 

diergezondheid voldoen, worden gescheiden van de andere dieren ondergebracht.  

Zie de toelichting bij punt F.3 voor de eisen, die gesteld worden aan de identificatie en registratie 

van dieren. 

 

Schapen/geiten, die niet aan de voorschriften in de Regeling preventie en de Regeling identificatie 

en registratie van dieren voldoen, hoeven niet gescheiden ondergebracht te worden, maar zij 

worden in dat geval duidelijk gemerkt. 

De wijze waarop de dieren gemerkt worden: zie onderdeel 2 van punt F.5.3.2. maatregelen bij 

tekortkomingen bij merkverlies. 

 
F.5.2 Epidemiologische eenheden 

Verwijzing naar aanvullende hygiënevoorschriften voor verzamelcentra met epidemiologische 

eenheden in hoofdstuk D. 
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F.5.3 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

F.5.3.1 Tijdens het verblijf van de dieren worden de volgende punten gecontroleerd: 

Bij dit onderdeel zijn de te controleren onderwerpen reeds ingevuld.   

 

F.5.3.2 Beschrijf hoe bovenstaande punten worden gecontroleerd en welke normen bij deze 

controles worden aangehouden en welke maatregelen worden genomen, wanneer niet aan deze 

normen voldaan wordt: 

Hier benoemt de exploitant per controlepunt, hoe de controle uitgevoerd wordt en welke normen 

voor dat onderdeel gehanteerd worden. Beschreven wordt wie de controle uitvoert en wanneer 

deze plaats vindt. Een deel van de normen zijn reeds opgenomen in de relevante tekst van het 

protocol in hoofdstuk F. Wanneer in die tekst verwezen wordt naar wettelijke bepalingen, zijn deze 

nader uitgewerkt in de toelichting bij het betreffende onderwerp; hier staan in ieder geval de 

wettelijke normen benoemd, die hier minimaal gehanteerd moeten worden. Per norm wordt 

vervolgens aangegeven, welke maatregelen door de exploitant van het verzamelcentrum genomen 

worden, wanneer niet aan de vastgestelde norm wordt voldaan. Ook het melden aan de NVWA 

wordt hierin benoemd. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te 

voldoen, worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er 

wordt gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 

2. Merkverlies:  

• Varken: 

Indien de identiteit/herkomst van het varken nog onomstotelijk is vast te stellen, mag een 

slachtvarken voorzien worden van een slachtmerk met daarop het UBN van het 

verzamelcentrum. Bij fok-/gebruiksvarkens is geen herstel mogelijk, dus volgt destructie. 

• Rund: 

Voor afvoer wordt het verloren oormerk vervangen door een oormerk met daarop dezelfde 

gegevens, als het nog aanwezige oormerk (verlies van 1 merk). 

• Schaap/geit: 

De regeling identificatie en registratie van dieren biedt een aantal mogelijkheden bij 

merkverlies van schapen/geiten. Voor verzamelcentra is alleen de volgende optie mogelijk: 

− Hermerken: het verloren merk wordt vervangen door een conventioneel/elektronisch merk 

met daarop dezelfde gegevens, als het nog aanwezige merk. 

Ommerken van schapen/geiten is verboden op een verzamelcentrum. Schapen/geiten, die 

een merk verloren hebben, hoeven niet gescheiden te worden ondergebracht, mits zij 

duidelijk gemerkt worden: beschrijf de wijze van merking, indien de dieren niet gescheiden 

worden ondergebracht. 

• Paardachtige: 

Chip niet uitleesbaar: paspoortuitgevende instantie, of de persoon die namens haar optreedt, 

stelt vast of de identiteit van de paardachtige al dan niet onomstotelijk vast te stellen is en 

neemt op basis daarvan een maatregel conform artikel 38u, lid 5 van de Regeling identificatie 

en registratie van dieren. 

 

3. Landeneisen bij export: 

Beschrijf hier o.a. wat gedaan wordt, wanneer bijvoorbeeld bloeduitslagen afwijkend zijn, die 

tijdens een isolatieperiode volgens HORQU-01 (Pre-export quarantaine en isolatie) genomen zijn. 

Het gaat er hier met name om, dat de werkwijze tijdens het verblijf op een verzamelcentrum 

beschreven wordt; dus niet de controles bij aanvoer of afvoer. Het gaat in dit geval meestal om 

een verplichte isolatieperiode, die het land van bestemming eist. De isolatie voldoet in beginsel aan 

de eisen in HORQU-01 en aan de aanvullende eisen van het land van bestemming. 

 

 

F.6 Afvoeren van dieren 

F.6.1 Algemeen 

De afvoer van dieren voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling preventie.  
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• Slachtvarkens worden afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis. Fok- en 

gebruiksvarkens worden afgevoerd naar een of meer bestemmingen buiten Nederland. 

• Fokrunderen worden rechtstreeks afgevoerd naar één of meer niet in Nederland gelegen 

bedrijven; doorvoer via een verzamelcentrum in een lidstaat van doorvoer is toegestaan. 

Na melding aan de NVWA kunnen de fokrunderen ook als volgt worden afgevoerd: 

− Rechtstreeks naar een slachthuis. 

− Na 21 dagen verblijf in een epidemiologische eenheid gescheiden gehouden van andere 

fokrunderen rechtstreeks naar een in Nederland gelegen bedrijf. De periode van 21 dagen 

vangt aan vanaf het moment, dat het laatste rund aan de epidemiologische eenheid is 

toegevoegd. 

• Slachtrunderen worden rechtstreeks afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen 

slachthuis; uitzondering afvoer naar slachthuis via een tweede verzamelcentrum bij deelname 

aan een erkend kwaliteitssysteem (dat is er momenteel niet). 

• Mestrunderen worden rechtstreeks afgevoerd naar: 

− Een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.  

− Een in Nederland gelegen mesterij. 

− Eén of meer niet in Nederland gelegen bedrijven. 

• Runderen jonger dan 12 maanden worden rechtstreeks afgevoerd naar: 

− Eén of meer niet in Nederland gelegen bedrijven; doorvoer via een verzamelcentrum in een 

lidstaat van doorvoer is toegestaan. 

− Een in Nederland gelegen mesterij; uitzondering afvoer naar een mesterij via een tweede 

verzamelcentrum van runderen jonger dan 12 weken bij deelname van beide 

verzamelcentra aan 1e/2e verzamelslag runderen jonger dan 12 weken. Eisen 

bijlaadvoorziening zie punt 6.12.  

− Een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis 

• Runderen jonger dan 12 weken die voor een tweede keer verzameld zijn: 

− Een in Nederland gelegen slachthuis. 

− Een in Nederland gelegen mesterij. 

• Slachtschapen/-geiten kunnen als volgt worden afgevoerd: 

− Een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.  

− Daarnaast kan een tweede verzamelcentrum in Nederland of in een lidstaat aangedaan 

worden, wanneer daar slachtschapen/-geiten verzameld worden.  

− Tijdens een blokperiode voor slachtschapen/-geiten kunnen schapen/geiten ook worden 

afgevoerd als mestschaap/-geit naar een tweede verzamelcentrum met een blokperiode 

voor het verzamelen van mestschapen/-geiten of naar een al dan niet in Nederland gelegen 

mesterij. 

− Let op: het verzamelcentrum kan alleen eerste óf tweede verzamelcentrum zijn. 

• Mestschapen/-geiten kunnen als volgt worden afgevoerd: 

− Een in Nederland gelegen mesterij of naar een of meer niet in Nederland gelegen 

bedrijven.  

− Daarnaast kan een tweede verzamelcentrum in Nederland aangedaan worden. Op een 

tweede verzamelcentrum met een blokperiode voor mestschapen/-geiten mogen de dieren 

alleen nog worden afgevoerd naar een in Nederland gelegen mesterij.  

− Tijdens een blokperiode voor mestschapen/-geiten kunnen schapen/geiten ook worden 

afgevoerd als slachtschaap/-geit naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis of 

naar een tweede verzamelcentrum in Nederland met een blokperiode voor het verzamelen 

van slachtschapen/-geiten. 

− Let op: het verzamelcentrum kan alleen eerste óf tweede verzamelcentrum zijn. 

• Fokschapen/-geiten kunnen als volgt worden afgevoerd: 

− Eén of meer niet in Nederland gelegen bedrijven. 

− Afvoer als slachtschaap/-geit of mestschaap/-geit volgens de voor die diercategorie 

geldende mogelijkheden. 

 

Dieren, die niet aan de wettelijke eisen met betrekking tot identificatie en/of diergezondheid 

voldoen, worden gescheiden van de andere dieren ondergebracht en worden niet afgevoerd van 

het verzamelcentrum, voordat dit hersteld is.  

Zie de toelichting op dit onderwerp bij hoofdstuk F.3 (in- en uitslagregister dieren), F.4.1 (aanvoer 

algemeen – identificatie) en F.5.3.2 (merkverlies). 
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Indien de dieren geëxporteerd worden, wordt voldaan aan de voorschriften in de Regeling handel 

levende dieren en levende producten en aan de eventueel aanvullende landeneisen van het land, 

waarvoor de dieren bestemd zijn.  

Aanvullende eisen in de Regeling handel levende dieren en levende producten: 

• Fok- en gebruiksdieren hebben tenminste 30 dagen op het herkomstbedrijf verbleven. 

• Slachtschapen/-geiten hebben tenminste 21 dagen op het herkomstbedrijf verbleven en 

fokschapen/-geiten en mestschapen/-geiten hebben tenminste 30 dagen op het 

herkomstbedrijf verbleven. Daarnaast zijn op dit bedrijf de laatste 21 dagen geen 

schapen/geiten aangevoerd en de laatste 30 dagen geen evenhoevigen uit derde landen. 

• Fokrunderen moeten bij export naar een derde land tenminste 21 dagen op het 

herkomstbedrijf hebben verbleven, tenzij zij behandeld zijn met diergeneesmiddelen, waarvoor 

een wachttijd voor de slacht geldt en de dieren via een lidstaat/lidstaten doorgevoerd worden 

naar het derde land. De dieren moeten in dat geval als fokrund doorgevoerd worden, waarbij 

de dieren tenminste 30 dagen op het herkomstbedrijf of het verzamelcentrum moeten hebben 

verbleven. 

 
F.6.2 Bijlaadvoorziening 

F.6.2.1 Algemeen 

Voorschriften uit Regeling preventie artikel 45, lid 2 en zie informatieblad bijlaadvoorziening 

(bijlage Handboek verzamelcentrum): 

Artikel 45, lid 2: 

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is het toegestaan runderen af te voeren van een 

ingevolge artikel 21 erkend verzamelcentrum naar een in Nederland gelegen mesterij en onderweg 

eenmalig runderen bij te laden op een ander ingevolge artikel 21 erkend verzamelcentrum, indien 

dat verzamelcentrum beschikt over een bijlaadvoorziening aan de openbare weg, die voldoet aan 

de volgende voorwaarden: 

• De voorziening is zodanig geconstrueerd dat de laadwerkzaamheden ongehinderd kunnen 

plaatsvinden en 

• De laadplaats is voorzien van een gesloten dakbedekking, windkerende wanden en een 

klimaatregelingssysteem, zodanig dat de laadplaats onder alle klimatologische omstandigheden 

deugdelijk en efficiënt gereinigd en ontsmet kan worden. 

 
F.6.2.2 Verplaatsen van dieren naar de bijlaadvoorziening en gebruik van de 

bijlaadvoorziening 

Beschrijf de wijze, waarop de dieren naar de bijlaadvoorziening verplaatst worden en de wijze 

waarop de bijlaadvoorziening gebruikt wordt: 

Zie informatieblad bijlaadvoorziening (bijlage Handboek verzamelcentrum) voor de mogelijkheden. 

 
F.6.3 Epidemiologische eenheden 

F.6.3.1 Er zijn epidemiologische eenheden aanwezig en er worden fokrunderen 

verzameld: 

Fokrunderen met verschillende gezondheidsstatus gelijktijdig aangevoerd en/of afgevoerd: de 

runderen kunnen afgevoerd worden volgens de voorwaarden van artikel 43, lid 2 van de Regeling 

preventie. 

Artikel 43, lid 2 van de Regeling preventie: 

In afwijking van het eerste lid, worden de runderen, indien aan het einde van een blokperiode de 

fokrunderen niet zijn afgevoerd, na voorafgaande kennisgeving aan de NVWA met gebruikmaking 

van een daartoe ter beschikking gesteld formulier: 

• Door de aanbieder rechtstreeks afgevoerd naar een slachthuis; 

• Op het verzamelcentrum voor een periode van 21 dagen in een epidemiologische eenheid 

gescheiden gehouden van andere fokrunderen als zij nog niet ten minste 21 dagen in 

afzondering hebben gestaan waarna de fokrunderen rechtstreeks worden vervoerd naar een in 

Nederland gelegen bedrijf. 
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F.6.3.2 Er zijn epidemiologische eenheden aanwezig en er worden paardachtigen 

verzameld: 

Deze paardachtigen (met de hoogste status) worden dan alleen nog afgevoerd naar een 

bestemming, waar de dieren met de laagste status naar toe zouden kunnen. 

Paardachtigen worden voor het einde van een blokperiode rechtstreeks afgevoerd naar één of meer 

in Nederland of in het buitenland gelegen bestemmingen. Wanneer de bestemming in het 

buitenland ligt, voldoen alle paarden in de epidemiologische eenheid aan eventueel extra van 

toepassing zijnde eisen van het ontvangende land. 

 
F.6.4 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

F.6.4.1 Bij de afvoer van de dieren worden de volgende punten gecontroleerd: 

Bij dit onderdeel zijn de te controleren onderwerpen reeds ingevuld. 

 

F.6.4.2 Beschrijf welke normen bij bovenstaande controles worden aangehouden en welke 

maatregelen genomen worden, wanneer niet aan deze normen voldaan wordt: 

Controlepunten 1 t/m 8: 

Hier benoemt de exploitant per controlepunt, hoe de controle uitgevoerd wordt en welke normen 

voor dat onderdeel gehanteerd worden. Beschreven wordt wie de controle uitvoert en wanneer 

deze plaats vindt. Een deel van de normen zijn reeds opgenomen in de relevante tekst van het 

protocol onder hoofdstuk F. Wanneer in de tekst verwezen wordt naar wettelijke bepalingen, zijn 

deze nader uitgewerkt in de toelichting bij het betreffende onderwerp; hier staan in ieder geval de 

wettelijke normen benoemd, die hier minimaal gehanteerd moeten worden. Per norm wordt 

vervolgens aangegeven, welke maatregelen door de exploitant van het verzamelcentrum genomen 

worden, wanneer niet aan de vastgestelde norm wordt voldaan. Ook het melden aan de NVWA 

wordt hierin benoemd. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te 

voldoen, worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er 

wordt gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 

 

G. Aanvoer van dieren uit lidstaten en afvoermogelijkheden 

Worden er dieren uit andere lidstaten aangevoerd op het verzamelcentrum? 

Maak een keuze: ja of nee. 

 
 

 

G.1 Algemeen 

De dieren worden afgevoerd volgens de voorschriften in de Regeling preventie en de Regeling 

handel levende dieren en levende producten. 

Varkens: 

De volgende afvoeropties zijn mogelijk voor slachtvarkens: 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden afgevoerd naar 

een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat of naar een verzamelcentrum in een 

andere lidstaat. 

• De dieren zijn afkomstig van een verzamelcentrum in een andere lidstaat en worden 

rechtstreeks afgevoerd naar een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat. 

De volgende afvoeropties zijn mogelijk voor fok- en gebruiksvarkens: 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden rechtstreeks of via 

een verzamelcentrum, gelegen in een andere lidstaat dan de lidstaat van bestemming, 

afgevoerd naar een veehouderijbedrijf in een andere lidstaat. 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden afgevoerd naar 

een verzamelcentrum in de lidstaat van bestemming. 

• De dieren zijn afkomstig van een verzamelcentrum in een andere lidstaat en worden 

rechtstreeks afgevoerd naar een veehouderijbedrijf in een andere lidstaat. De dieren zijn niet 

langer dan 6 dagen buiten het bedrijf van oorsprong verzameld. 
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Runderen: 

De volgende afvoeropties zijn mogelijk voor slachtrunderen: 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden afgevoerd naar 

een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat of naar een verzamelcentrum in een 

andere lidstaat. 

• De dieren zijn afkomstig van een verzamelcentrum in een andere lidstaat en worden 

rechtstreeks afgevoerd naar een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat. 

De volgende afvoeropties zijn mogelijk voor fokrunderen en gebruiksrunderen: 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden rechtstreeks of via 

een verzamelcentrum, gelegen in een andere lidstaat dan de lidstaat van bestemming, 

afgevoerd naar een veehouderijbedrijf in een andere lidstaat. 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf en worden afgevoerd naar 

een verzamelcentrum in de lidstaat van bestemming. 

• De dieren zijn afkomstig van een verzamelcentrum in een andere lidstaat en worden 

rechtstreeks afgevoerd naar een veehouderijbedrijf in een andere lidstaat. De dieren zijn niet 

langer dan 6 dagen buiten het bedrijf van oorsprong verzameld. 

Fokrunderen kunnen niet bestemd worden voor een 3e land, tenzij ze al naar het 3e land 

gecertificeerd zijn vanuit de lidstaat van oorsprong en doorvoer via een verzamelcentrum in een 

andere lidstaat toegestaan is. De oorspronkelijke certificering van deze partij wordt niet gewijzigd. 

 

Schapen/geiten: 

De volgende afvoeropties zijn mogelijk voor slachtschapen/-geiten: 

• De dieren zijn rechtstreeks afkomstig van een veehouderijbedrijf in een lidstaat en worden 

rechtstreeks of via een al dan niet in Nederland gelegen tweede verzamelcentrum afgevoerd 

naar een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat. 

• De dieren zijn afkomstig van een verzamelcentrum in een andere lidstaat en worden 

rechtstreeks afgevoerd naar een slachthuis in Nederland of in een andere lidstaat. 

Wanneer de slachtschapen/-geiten worden afgevoerd naar een slachthuis in een andere lidstaat, 

dan zijn er op de herkomstbedrijven de afgelopen 21 dagen geen schapen/geiten aangevoerd en 

de laatste 30 dagen geen schapen/geiten afkomstig uit 3e landen. 

 

Mestschapen/-geiten en fokschapen/-geiten mogen alleen aangevoerd worden op een 

verzamelcentrum, dat in de lidstaat van oorsprong ligt. Wanneer wel mestschapen/-geiten of 

fokschapen/-geiten aangevoerd worden op het verzamelcentrum vanuit een lidstaat, wordt dit 

gemeld aan de NVWA. De dieren mogen niet afgevoerd worden. 

 

De dieren worden niet bestemd voor een 3e land, tenzij ze al naar het 3e land gecertificeerd zijn 

vanuit de lidstaat van oorsprong en doorvoer via een verzamelcentrum in een andere lidstaat 

toegestaan is. De oorspronkelijk certificering van deze partij wordt niet gewijzigd. 

 

G.1.1 Er worden schapen/geiten aangevoerd uit lidstaten? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

G.1.2 Onderweg melken van melkgevende schapen/geiten mogelijk? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

Antwoord ‘ja’: Er worden alleen melkgevende slachtschapen/-geiten in het kader van doorvoer 

gemolken op het verzamelcentrum. 

Melkgevende fok- en mestschapen/-geiten mogen onderweg alleen gemolken worden op een 

controlepost; deze worden niet doorgevoerd op een verzamelcentrum.  

 

G.1.3 Onderweg melken van melkgevende runderen mogelijk? 

Maak een keuze: ja of nee 

 
G.2 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

G.2.1 Beschrijf welke controles uitgevoerd worden om te realiseren dat aan bovenstaande 

voorschriften voldaan wordt: 
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Beschreven wordt wie de controle uitvoert, hoe de controle uitgevoerd wordt en wanneer deze 

plaats vindt. Welke normen worden gehanteerd? Aan alle voorschriften van hoofdstuk G moet 

voldaan worden. Wanneer niet voldaan wordt aan de bij dit punt vastgestelde normen, worden 

maatregelen genomen. 

 

G.2.2 Beschrijf welke maatregelen genomen worden, wanneer niet aan bovenstaande voorschriften 

voldaan wordt: 

Hier wordt beschreven welke maatregelen de exploitant neemt, wanneer niet voldaan wordt aan 

deze voorschriften. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te voldoen, 

worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er wordt 

gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 

 

H. Plaagdierbeheersing 

H.1 Er wordt gebruik gemaakt van een extern, gecertificeerd plaagdier managementbedrijf? 

Maak een keuze: ja of nee 

 

Er moet hier een keuze gemaakt worden. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een extern bedrijf, 

is een logboek beschikbaar m.b.t. de wijze waarop dit bedrijf de plaagdierbeheersing uitvoert. Er 

moet aantoonbaar gebruik gemaakt worden van een gecertificeerd plaagdiermanagementbedrijf. 

Een kopie van het certificaat kan desgevraagd getoond worden aan de NVWA. Doet het 

verzamelcentrum dit zelf, dan betekent dit, dat het verzamelcentrum zelf gecertificeerd moet zijn. 

 

H.1.2 Werkwijze plaagdierbeheersing 

Verschijnt alleen bij  antwoord ‘nee’ op vraag H.1:  

Bron Ctgb: Biociden, die tegen ratten buiten gebruikt worden, brengen grote risico’s voor het 

milieu met zich mee.  Het Ctgb heeft daarom besloten, dat deze middelen (de anticoagulantia) 

alleen buiten gebruikt mogen worden indien dit gebeurt door een goed opgeleide professionele 

gebruiker, die werkt volgens de principes van geïntegreerd plaagdier management (IPM). 

 

Die professionele gebruikers moeten gedegen kennis hebben van IPM en dat ook toepassen. Dat 

betekent, dat in de bestrijding van ratten buiten eerst weringmaatregelen genomen moeten 

worden. Vervolgens moet in geval van een plaag eerst met vallen, klemmen en andere non-tox 

methoden gewerkt worden. Alleen als deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, mogen, 

als laatste stap in de bestrijding, anticoagulantia ingezet worden. Met deze werkwijze kunnen het 

gebruik van anticoagulantia en daarmee de milieurisico’s zoveel mogelijk beperkt worden. 

 

Een goede kennis over rattenbestrijding en het alleen in allerlaatste instantie inzetten van 

anticoagulantia wordt geborgd door extra opleiding voor de (professionele) plaagdierbeheerser en 

een verplichte certificering van zijn bedrijf voor de bestrijding van ratten buiten volgens IPM. Op 

basis van criteria gesteld door het Ctgb, is een ‘Handboek beheersing van rattenpopulaties om 

gebouwen en voedselopslagplaatsen’ ontwikkeld; te vinden op de website www.kpmb.nl. Dit 

handboek wordt beheerd door de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB). Het 

verzamelcentrum zal aantoonbaar moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit 

handboek. 

 

 

I. Dierlijke producten 

I.1 Algemeen 

Mest, kadavers, bloed en melk worden op bioveilige wijze opgeslagen. 

Er wordt voorkomen, dat het dierlijke bijproduct in contact kan komen met de dieren en de 

vervoermiddelen, die het verzamelcentrum passeren.  

 

I.1.1 Beschrijf de werkwijze met betrekking tot de opslag en de afvoer van dierlijke bijproducten 

(mest, kadavers, bloed en melk): 

http://www.kpmb.nl/
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Mest, kadavers, bloed en melk worden opgeslagen conform wettelijke voorschriften. Er moet 

voorkomen worden, dat het dierlijke bijproduct een bron kan vormen voor de verspreiding van 

aangewezen, besmettelijke dierziekten. Hoe wordt het materiaal opgeslagen en vervoerd? Wanneer 

een werktuig of andere gereedschap voor het vervoer en de opslag van het dierlijke bijproduct 

gebruikt wordt, dat op een later moment weer in de stalruimte gebruikt wordt, moet het werktuig 

of het gereedschap na gebruik gereinigd en ontsmet worden. De aanvoer van een dood dier en de 

afvoer van een dood dier moet ook gemeld worden in het I&R-systeem. 

 

Mest en melk worden afgevoerd volgens de geldende wettelijke bepalingen; de afvoer hoeft niet 

nader beschreven te worden in het protocol verzamelcentrum. 

 
I.2 Registratie afvoer kadavers en bloed 

• Omschrijving van het materiaal en, indien kadaver, het identificatienummer 

Onder identificatienummer wordt het volgende verstaan: 

• Varken: UBN van het oormerk en, indien aanwezig, het individuele nummer 

• Rund: volledig levensnummer 

• Schaap/geit: volledige identificatiecode 

• Paardachtige: paspoortnummer 

 

Wanneer het kadaver bijvoorbeeld een doodgeboren kalf betreft, wordt het identificatienummer 

van de moeder vastgelegd met een toelichting in het register afwijkende controleresultaten en 

genomen maatregelen en overige zaken. 

 
I.3 Controles en maatregelen bij tekortkomingen 

I.3.1 Beschrijf de controles, die gedaan worden om te realiseren, dat voldaan wordt aan de 

werkwijze met betrekking tot de opslag en de afvoer van dierlijke bijproducten: 

Beschreven wordt wie de controle uitvoert, hoe de controle uitgevoerd wordt en wanneer deze 

plaats vindt. Welke normen worden gehanteerd? Aan alle voorschriften van hoofdstuk I moet 

voldaan worden. Wanneer niet voldaan wordt aan de bij dit punt vastgestelde normen, worden 

maatregelen genomen. 

 

I.3.2 Beschrijf welke normen bij bovenstaande controles worden aangehouden en welke 

maatregelen genomen worden, wanneer niet aan deze normen voldaan wordt: 

Hier wordt beschreven welke maatregelen de exploitant neemt, wanneer niet voldaan wordt aan 

deze voorschriften. Naast de maatregelen, die genomen worden om weer aan de norm te voldoen, 

worden ook maatregelen genomen om de tekortkoming in de toekomst te voorkomen. Er wordt 

gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De exploitant is 

verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften beschreven in het protocol. 

 

 

J. Instructie medewerkers/bezoeker 

J.1 Algemeen 

J.2 Overzicht van alle medewerkers van het verzamelcentrum (incl. vakantiekrachten) met per 

medewerker vastgelegd: 

Alleen medewerkers met een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid volgens Verordening (EG) 

1/2005 mogen met dieren omgaan. Daarnaast mogen alleen medewerkers met een geldig 

getuigschrift van vakbekwaamheid volgens Verordening (EG) 1099/2009 dieren doden. In de 

betreffende verordeningen is opgenomen, waaruit de opleiding met betrekking tot het verkrijgen 

van het getuigschrift moet bestaan. 

 

J.3 Beschrijf hoe bezoekers worden geïnformeerd:  

Dit kan bijvoorbeeld middels informatiebladen of via aanwijzingen, die in het verzamelcentrum op 

diverse plaatsen zijn opgehangen. 

 

 

K. Afwijkende invulling van norm(en) vastgesteld in het Handboek verzamelcentrum 
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K.1 Er wordt afgeweken van een door de NVWA ingevulde norm en deze is positief beoordeeld door 

de NVWA? 

Maak een keuze: ja of nee. 

 

K.1.1 Beschrijf van welke norm wordt afgeweken en hoe deze op het verzamelcentrum wordt 

ingevuld. Beschrijf ook de aanvullende werkwijze, indien deze nodig is:  

In het Handboek verzamelcentrum is door de NVWA invulling gegeven aan de open norm m.b.t. 

bioveiligheid in de Regeling preventie. Van de normen beschreven in het Handboek 

verzamelcentrum kan afgeweken worden, mits dit tenminste hetzelfde bioveilige resultaat heeft. 

De afwijkende norm kan een inrichtingseis zijn, maar ook een eis m.b.t. de werkwijze op het 

verzamelcentrum. Om te voldoen aan een afwijkende inrichtingseis is vaak een aanvullende 

werkwijze nodig om het doelvoorschrift m.b.t. bioveiligheid te behalen. De afwijkende norm 

inclusief aanvullende werkwijze (voorgesteld door de exploitant van het verzamelcentrum) wordt in 

eerste instantie getoetst door de bedrijvenbeheerder van de NVWA. Na goedkeuring door de 

bedrijvenbeheerder kan de afwijkende norm gehanteerd worden door het verzamelcentrum. De 

bedrijvenbeheerder kan zich laten ondersteunen door het toetsingspanel verzamelcentra van de 

NVWA, waarin de sector ook vertegenwoordigd is. 

 

Over een aantal situaties heeft het toetsingspanel al uitspraken gedaan, die door alle 

verzamelcentra toegepast kunnen worden (www.nvwa.nl ). Per situatie is duidelijk aangegeven of 

een aanvullende werkwijze beschreven moet worden in het protocol. 

 

K.2 Er is nog een afwijkende norm: 

Maak een keuze: ja of nee. 

 

Het is mogelijk om meerdere afwijkende normen in het protocol op te nemen. 

 

 

L. Ondertekening 

Zoveel mogelijk gegevens worden op basis van reeds ingevulde informatie getoond. De 

bedrijvenbeheerder beoordeelt de inhoud van het protocol. Indien het protocol voldoet, kan deze 

ingediend worden ter ondertekening. De tekenbevoegde persoon van de onderneming ondertekent 

het protocol digitaal via eHerkenning, waarna deze ter ondertekening aan het afdelingshoofd van 

de Directie Keuren, Divisie Veterinair en Import, Afdeling Veterinaire Keuring en Exportcertificering 

wordt voorgelegd. Het afdelingshoofd autoriseert het protocol namens de Minister.  

 

Bij aanvraag van een nieuwe erkenning, wordt het protocol pas ondertekend door het bedrijf en 

het afdelingshoofd, wanneer de erkenning toegekend is en het erkenningsnummer bekend is. 


