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Betreft: Controle op de naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften tijdens het slachten

Geachte heer Vandevelde,

Als antwoord op uw vraag van 4 september (zie uw document in bijlage), wordt u 
hieronder herinnerd aan het standpunt van het Agentschap in het dossier betreffende 
het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften tijdens het slachten. 
Bovendien wordt een kopie van deze brief ter informatie ook verzonden naar alle 
deelnemers van de werkgroep “Koninklijk besluit keuring”.

1- De Europese wetgeving legt specifieke dierenwelzijnsvoorschriften op bij het
slachten van als landbouwhuisdier gehouden dieren in de slachthuizen. Deze
wetgeving voorziet ook een controle op de naleving van deze voorschriften door
de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten. Naar aanleiding van een vraag van
het FAVV hebben de experts van de Europese Commissie bevestigd dat, op
basis van hun interpretatie van de huidige reglementering, de controle op de
naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften tijdens het slachten niet continu
moest worden verzekerd door de bevoegde autoriteiten. Bijgevolg is de
aanwezigheid van een officiële dierenarts of een officiële assistent tot na de
slachting van het laatste dier, om de controle te verzekeren, niet wettelijk
verplicht. Tijdens de besprekingen op Europees niveau waaraan de experts van
het Agentschap hebben deelgenomen, waren alle Lidstaten het eens met dit
standpunt van de Europese Commissie.

2- Het FAVV is van mening dat dierenwelzijn tijdens het slachten een essentieel
aspect is waaraan de bevoegde autoriteiten aandacht dienen te besteden. In
het kader van de institutionele organisatie van ons land is het Federale niveau,
en meer bepaald het Agentschap, echter niet meer bevoegd voor
dierenwelzijn. De controle op de naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften
tijdens het slachten moet bijgevolg worden besproken met de Gewestelijke
autoriteiten. Met het oog op transparantie, heeft het FAVV trouwens het
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standpunt van de Europese Commissie, voor wat betreft de in dit verband uit te 
voeren controle meegedeeld aan de Gewesten. 
 

De problematiek van dierenwelzijn tijdens het slachten en het toezicht op de naleving 
van de wettelijke voorschriften ter zake zal niet meer aan bod komen in het kader van 
het lopende overleg over de opstelling van de nieuwe federale reglementering 
betreffende de keuring in de slachthuizen. Dit aspect wordt immers niet behandeld en 
kan ook niet worden behandeld in deze ontwerptekst. 
 
Ik hoop dat deze brief het standpunt van het FAVV inzake dit dossier voldoende heeft 
verduidelijkt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Jos Dusoleil  
Directeur-generaal 
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TOEZICHT OP DIERENWELZIJN IN SLACHTHUIZEN 

De discussies over de herziening van het KB Keuring zijn bezig met als betrokken partijen het FAVV, 
de sector slachthuizen en de dierenartsen. Eén zaak lijkt al duidelijk aan het worden, de AM-keuring 
in de slachthuizen zal ophouden zodra de AM-keurder zijn sanitaire taken uitgevoerd heeft en 
toestemming tot slachten gegeven heeft. Daar zijn wij als beroepsverenigingen (VeDa en UPV) niet 
akkoord mee. Nadat de AM-keurder vertrokken is kunnen er nog veel slachtdieren achter blijven in 
de stallen van het slachthuis (soms tot 2000 varkens) zonder officieel toezicht op dierenwelzijn of 
sanitaire zaken. Dierenwelzijn gaat verder tot het laatste dier gekeeld is en ondertussen kunnen ook 
dieren in de stallen sterven of dringend moeten geslacht worden. 

Daarover hebben wij de mening gevraagd van DG SANTE (Directorate-General for Health and Food 
Safety Unit G4 Food Hygiene and Fraud). Hieronder kunt u de voornaamste zaken uit het mailverkeer 
lezen. Wij hebben ons daarbij vooral op dierenwelzijn gefocust omdat hierover duidelijkere teksten 
bestaan in de verordeningen dan over het sanitaire aspect. 

Ons document met stellingname: 

… 
Hieronder wordt uitgelegd waarom een dierenarts nodig is bij de AM-keuring van de eerste 
bedwelming tot de laatste verbloeding. Dit wordt onderverdeeld in verschillende luiken: eerst het 
praktisch kader waarin nu dierenwelzijn bewaakt en gecontroleerd wordt tijdens de AM-keuring en 
daarna de juridische verantwoording. 
Omwille van de specifieke situatie bij pluimvee en lagomorfen worden deze diersoorten hier buiten 
beschouwing gelaten. 
 

1. PRAKTISCH KADER BEWAKING EN CONTROLE VAN DIERENWELZIJN 
 
Sedert 01/07/2014 is dierenwelzijn regionale materie geworden als gevolg van de zesde 
staatshervorming. Om de continuïteit van het toezicht op dierenwelzijn in de slachthuizen te 
garanderen werd er een ‘Protocol’ afgesloten tussen het FAVV en de 3 Gewesten dat inging op 
01/01/2015. Hierbij engageerde het FAVV zich om, mits betaling, verder die controle uit te voeren. 
Het protocol is afgesloten voor onbepaalde duur en opzegbaar 12 maanden op voorhand. 
 
Ondertussen is er in Vlaanderen een eigen inspectiedienst met dierenartsen opgericht door Minister 
Weyts (01/11/2020) om extra controles uit te voeren op respecteren van dierenwelzijn in de 
slachthuizen. In Wallonië is er iets gelijkaardigs opgericht maar daar zijn het controleurs, geen 
dierenartsen. 
 
Op het terrein is de praktische rolverdeling als volgt. 
De chauffeur die een lading slachtdieren vervoert is verantwoordelijk voor die dieren inzake 
dierenwelzijn en vervoersgeschiktheid tot op het moment dat hij aankomt in het slachthuis. 
Na aankomst wordt die verantwoordelijkheid overgenomen door de operator, die de eerste 
verantwoordelijke is voor de naleving van de dierenwelzijnsregels in het slachthuis! In de meeste 
gevallen delegeert de operator dit naar zijn medewerkers: AWO of stalpersoneel. De taak van de AM-
keurder is enkel er op toezien dat AWO en stalpersoneel hun taak correct uitvoeren, waarbij zij 
(mogelijke) problemen onmiddellijk signaleren aan de AM-keurder. 
Samengevat: de rolverdeling wat betreft het dierenwelzijn in de slachthuizen is simpel: de operator 
zorgt voor de naleving van de dierenwelzijnsregels en de dierenarts verifieert en controleert.  



 
 

2. JURIDISCH KADER 
 

Het uitgangspunt is de OCR 2017/625 waarin staat: 

• “ante-mortemkeuring”: de verificatie vóór de slachtverrichtingen van de naleving van 
de voorschriften inzake de gezondheid van mens en dier, en inzake dierenwelzijn,…” 

• …officiële controles in verband met de productie van vlees omvatten: de ante-
mortemkeuring in het slachthuis door een officiële dierenarts die voor de preselectie 
van dieren kan worden bijgestaan door daartoe opgeleide officiële assistenten”  

• de andere officiële controles in slachthuizen,…onder het toezicht van een officiële 
dierenarts of, indien er voldoende garanties zijn, onder de verantwoordelijkheid van 
de officiële dierenarts, op de naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op: 
…de gezondheid en het welzijn van de dieren. 
 

• De bevoegde autoriteiten kunnen bepaalde taken in verband met officiële controles 
…aan een of meer gemachtigde instanties of … aan een of meer natuurlijke personen 
delegeren. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de gemachtigde instantie of 
natuurlijke persoon waaraan die taken zijn gedelegeerd, de nodige bevoegdheden 
hebben om die taken effectief uit te voeren. 
 

Hier staat, samengevat, in de OCR: 

• dat dierenwelzijn behoort tot de AM-keuring  
• dat de AM-keuring door een dierenarts uitgevoerd moet worden 
• dat delegeren van dierenwelzijn bij de AM-keuring enkel kan door personen die hiertoe door 

de bevoegde autoriteiten aangesteld zijn en onder toezicht van de officiële dierenarts (als hij 
er is) of onder zijn verantwoordelijkheid (als hij er niet is en mits de nodige garanties)  

 
Praktische uitleg staat in de Gedelegeerde Verordening 2019/624 maar dit verandert niets aan het 
voorgaande, alleen al door het ontbreken van een kader voor officiële assistenten in België. 
 
Wat zijn bijgevolg de gevolgen hiervan: 
 

• Dierenwelzijn (bewaking en controle ervan) houdt pas op als het laatste dier gekeeld is. De 
laatste fase van het leven van een dier (fixatie, bedwelming en keling) is een zeer belangrijke 
fase waarin dierenwelzijn zo maximaal als mogelijk moet gegarandeerd worden. 
 

• Vermits dierenwelzijn enkel kan gecontroleerd worden door een dierenarts is het noodzakelijk 
dat er een dierenarts aanwezig is tot de laatste verbloeding want delegeren kan enkel naar 
personen die door de bevoegde autoriteiten aangesteld zijn en opgevolgd worden, wat op dit 
moment niet het geval is in België 

 
Enige en logische conclusie: 
 ENKEL DIERENARTSEN KUNNEN CONTROLEREN OP DIERENWELZIJN IN HET SLACHTHUIS 
EN DIE CONTROLE LOOPT TOT EN MET DE LAATSTE VERBLOEDING. 
Daarop kregen wij volgend antwoord: 
 



…Naar uw mening kan enkel de OD dierenwelzijn controleren in  
een slachthuis en dient die tot aan de verbloeding van het laatste dier aanwezig te zijn.  
Deze mening is niet in lijn met de EU wetgeving. 
Artikel 17(c) van Verordening (EU) 2017/625 van het Europese Parlement en de Raad1 
definieert inderdaad AMK als “de verificatie vóór de slachtverrichtingen van de naleving  
van de voorschriften inzake de gezondheid van mens en dier, en inzake dierenwelzijn,  
met inbegrip van in voorkomend geval het klinisch onderzoek van elk afzonderlijk dier  
en de verificatie van de informatie over de agro-voedselketen als bedoeld in sectie III van  
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004”. Het klopt ook dat AMK altijd door of  
onder toezicht (in de aanwezigheid) van de OD moet uitgevoerd worden. Enkel wanneer  
AMK door de OD plaatshad op het bedrijf van herkomst, kan de bijkomende AMK in het  
slachthuis gebeuren door een officiële assistent, zonder aanwezigheid van de OD in  
overeenstemming met Artikel 3(2) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624 van  
de Commissie. De mogelijkheid om AMK uit te voeren op het bedrijf van herkomst is in tegenstelling 
met uw opvatting dat de dierenarts moet aanwezig zijn tot het einde van de 
verbloedingen om het naleven van dierenwelzijn te verifiëren. Ik weet dat België geen  
gebruik maakt van officiële assistenten maar voeg dit toe ter illustratie dat uw opvatting  
in contrast staat met de EU voorschriften.  
Van meer belang, wil ik erop wijzen dat twee verordeningen van toepassing zijn op  
dierenwelzijn in slachthuizen: 
Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europese Parlement en de Raad 
bijvoorbeeld wat betreft de stallen overeenkomstig punt 1 van Hoofdstuk II in Sectie I van Annex III 
van deze Verordening 
Verordening (EG) Nr. 1099/2009 van de Raad 
bij aankomst, stalling, fixatie,  bedwelmen en verbloeden van de dieren.  
Zoals duidelijk aangegeven in beide Verordeningen is het naleven van voorschriften in  
verband met dierenwelzijn de primaire verantwoordelijkheid van de operatoren, niet van  
de competente autoriteiten (inclusief de OD). 
De OD moet de correcte toepassing van dierenwelzijn verifiëren als onderdeel van de  
AMK maar de OD moet niet langer aanwezig blijven eens de AMK is uitgevoerd. Het  
naleven van dierenwelzijnsvoorschriften tussen deze AMK en het einde van de  
verbloedingen moet wel regelmatig geverifieerd worden door de competente autoriteiten  
gedurende inspecties of audits maar niet noodzakelijk door de OD en vereist ook niet  
zijn/haar permanente aanwezigheid… 
 
Daarop werd dan weer door ons gereageerd: 

… De vraag waarrond het hier draait is of de AM-keurder (=Officiële Dierenarts, OD) aanwezig moet 
blijven tot de laatste keling om redenen van dierenwelzijn. 
U stelt dat dit niet nodig is en verwijst daarvoor o.a. naar de mogelijkheid tot AM-keuring op het 
bedrijf van herkomst waarna er ook geen OD meer aanwezig is bij de verdere slachtactiviteiten. Dit 
klopt natuurlijk, maar… 

In het geval van AM-keuring op het bedrijf wordt de verdere activiteit (en laten we ons in dit geval 
enkel beperken tot dierenwelzijn) uitgevoerd door Officiële Assistenten (OA). Dit zijn mensen die 
onder de bevoegdheid van de Overheid vallen, dus per definitie onafhankelijk, en die een uitgebreide 
opleiding van 500 u moeten doorlopen. In België is zo’n systeem op dit moment niet in voege en de 
oprichting vergt 2 à 3 jaar voorbereiding. 



Als we nu specifiek de situatie bekijken zoals ze in België voorligt in het kader van de discussies over 
de herziening van het KB Keuring stelt u dat dit kan opgelost worden met volgende interpretatie van 
de Verordeningen die van toepassing zijn: ‘ Zoals duidelijk aangegeven in beide Verordeningen is het 
naleven van voorschriften in verband met dierenwelzijn de primaire verantwoordelijkheid van de 
operatoren, niet van de competente autoriteiten (inclusief de OD). De OD moet de correcte 
toepassing van dierenwelzijn verifiëren als onderdeel van de AMK maar de OD moet niet langer 
aanwezig blijven eens de AMK is uitgevoerd. Het naleven van dierenwelzijnsvoorschriften tussen deze 
AMK en het einde van de verbloedingen moet wel regelmatig geverifieerd worden door de 
competente autoriteiten gedurende inspecties of audits maar niet noodzakelijk door de OD en vereist 
ook niet zijn/haar permanente aanwezigheid.’ 

In uw interpretatie van de Verordeningen zou in principe het verdere toezicht (in dit geval op 
dierenwelzijn) uitgevoerd kunnen worden door de operator die dit in de praktijk delegeert naar zijn 
AWO (die niet altijd aanwezig is) of naar het stalpersoneel. Beide functies zijn werknemers van de 
operator, dus kunnen er vragen gesteld worden bij hun onafhankelijkheid en hun opleiding bedraagt 
maar een fractie van die 500 u. De OA moet de OD verwittigen bij non-conformiteiten die dan ter 
plaatse komt. Wie de operator in de Belgische context dan moet verwittigen is niet duidelijk, zeker 
niet de AM-keurder die dan al vertrokken is. 

Deze activiteiten van de operator zouden regelmatig moeten geverifieerd worden door de 
competente autoriteit. In België zijn dat de 3 Gewesten en die zijn op dit moment op geen enkele 
manier betrokken bij de lopende besprekingen. De kans is reëel dat dit geen gemakkelijk gesprek 
wordt vermits de verschillende Gewesten niet dezelfde aanpak hanteren. 

Onmiddellijk kregen we volgende finale reactie, waar niet meer op de mail zelf werd ingegaan: 

…Bedankt voor deze positie. De finale interpretatie van de Europese wetgeving ligt in handen van het 
Hof van Justitie in Luxemburg. 

Niettemin wil ik erop wijzen dat de interpretatie van de Europese Commissie gedeeld wordt door de 
competente autoriteiten van de lidstaten, inclusief de Belgische… 

SLOTCONCLUSIE: 

Alle (?) lidstaten interpreteren het op deze manier. Een andere interpretatie is enkel mogelijk als een 
nationale rechter hierover een prejudiciële vraag stelt aan het Europees Hof van Justitie.  

De kwaliteit van onder meer de controle op dierenwelzijn in de slachthuizen wordt dan niet meer 
verzekerd vanaf het moment dat alle dieren aangevoerd zijn. Die komt in handen van de operator. 
Controle hierop moet gebeuren door de competente overheid, in België dus ic de Gewesten, die bij 
de gesprekken helemaal niet betrokken zijn. Ook bij de concrete uitvoering van de overige sanitaire 
taken kunnen grote vraagtekens gesteld worden. 
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