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Voorschrift

Interpretatie

Er zijn voldoende R&O middelen op het
bedrijf aanwezig en deze middelen zijn
toegelaten. Het gebruikte
reinigingsmiddel moet geschikt zijn voor
de toepassing.

Voldoende = minimaal 5 liter van het middel
aanwezig op het bedrijf. Raadpleeg voor de
meest actuele lijst van toegelaten
ontsmettingsmiddelen (desinfecteermiddelen)
voor transportmiddelen de databank van College
voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb): www.ctgb.nl.

VK-N002
VK-N002a

Er is een R&O plaats aanwezig:
De R&O plaats is een verharde plaats
met minimaal de lengte van een
vervoerseenheid (11 meter) (uitgaande
van een trekkende eenheid in
combinatie met een aanhanger) .
Bij de R&O plaats kan voldoende
verlicht worden.

VK-N002b

Vervoerseenheid = uitgaande van een
transportmiddel met aanhanger.

Zodanig dat te allertijde R&O uitgevoerd kan
worden.

VK-N002c

De R&O plaats is verhard.

Verhard = asfalt, beton, klinkers, tegels.

VK-N002d

Op het bedrijf zijn voorzieningen voor
het toepassen van
ontsmettingsmiddelen.
De waterdichte R&O plaats moet 5
meter (lengte) en 3,85 meter (breedte)
zijn met een afvoer, zodat geen water
en eventueel andere vloeistoffen die bij
de reiniging en ontsmetting worden
gebruikt in het grond- of oppervlakte
water terecht kan komen.
Op de R&O plaats kan voldoende water
onder druk worden geleverd voor
reiniging en ontsmetting van de
vervoerseenheid.

Er is een werkende hoge druk spuit aanwezig.

VK-N002e

VK-N002f

De plaats is voorzien van een zodanige afvoer
dat water en eventueel andere vloeistoffen die
bij de reiniging en ontsmetting worden gebruikt,
niet in het grond- of oppervlaktewater terecht
kunnen komen.

Er is een werkende drukspuit aanwezig.
Minimale lengte van de waterslang is 25 meter +
afstand van aftappunt tot wasplaats.
NB: Voor bedrijven die starters ontvangen is een
dikke waterslang met voldoende debiet (4000
liter / uur of 33 liter per 30 seconde (3 emmers
van 10 liter)) voldoende.

VK-N003

R&O middelen zijn in een gesloten kast
of ruimte, apart van dieren,
diergeneesmiddelen,
gewasbeschermingsmiddelen en
voedermiddelen opgeslagen.

