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Onderwerp
Deze beleidsregel stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van andere systemen dan
water van 82 °C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen en uitsnijderijen.

2

Begrippen
Ctgb: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

3

Werkwijze
Overeenkomstig verordening (EG) nr. 853/2004 moeten slachthuizen en uitsnijderijen
beschikken over de nodige voorzieningen om gereedschap te onstmetten met water van
ten minste 82 °C of over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect. Hieronder
wordt beschreven wanneer een alternatief door de NVWA als gelijkwaardig wordt gezien.


Er wordt gebruik gemaakt van biocide waarvoor in de toelatingsakte van het Ctgb
naast een specifiek gebruiksdoel (bijvoorbeeld ontsmetting van messen in
slachthuizen) ook specifieke gebruiksvoorschriften (met name de inwerkingstijd, de
temperatuur en de concentratie van het biocide) worden vermeld.



Het biocide wordt exact gebruikt zoals in het specifieke gebruiksvoorschrift in de
toelatingsakte van het Ctgb beschreven is.



Het gebruik van dit alternatieve systeem wordt beschreven in het
managementsysteem van het bedrijf. Dit is meer in detail uitgewerkt onder 3.1.



Als het bedrijf aan bovengenoemde voorwaarden voldoet is schriftelijke
toestemming van de NVWA niet nodig.

3.1

Het alternatieve ontsmettingssysteem moet beschreven worden in het
managementsysteem van het bedrijf. Daarbij moet onder andere aandacht geschonken
worden aan de volgende punten:


Beschrijving van het alternatieve systeem: toepassingsgebied, werkwijze,
technische gegevens.



Werkinstructies: gedetailleerde stapsgewijze beschrijving van alle handelingen.



Monitoring (bijvoorbeeld concentraties van chemische stoffen, tijd-temperatuur
combinaties,….) inclusief corrigerende maatregelen in geval van non-conformiteiten
en registratie.



Maatregelen voor de verificatie van het alternatieve systeem.



Aanpassing van het HACCP-systeem van het bedrijf.
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Arbo, milieu en veiligheid
“niet van toepassing”.
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