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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de gevolgen van het aanbieden van
levende dieren in het slachthuis.

2. Toepassingsgebied
Slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
3.2.

Andere
/

4. Definities en afkortingen
/
5. Aanbieding van levende dieren in het slachthuis
Bij aankomst in het slachthuis met levende (of buiten het slachthuis dringend geslachte) dieren, dient
vooreerst een slachtingsaangifte over deze dieren gedaan te worden bij de exploitant van het
slachthuis alvorens de toegang kan worden verleend en de dieren kunnen worden uitgeladen. De
aangifte als zodanig wordt geregistreerd in de databank Sanitrace, evenals de gegevens van de
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dieren waarover de aangifte gaat. De exploitant is verantwoordelijk voor het al of niet toelaten en het
uitladen van dieren in het slachthuis. Naast o.a. de beoordeling van de voedselketeninformatie, dient
hij (evenals zijn aangestelde(n)), maar ook de aanvoerder (het weze de eigenaar of de houder van het
dier of een veevervoerder) rekening te houden met onderstaande reglementaire bepalingen.
Verordening (EG) nr. 854/2004 legt regels vast m.b.t. de officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. De vleeskeuring maakt deel uit van deze
controles.
Vóór de slachting dient de officiële dierenarts een gezondheidsonderzoek (de ante mortem keuring)
uit te voeren en de Verordening (EG) nr. 854/2004 legt vast welke beslissingen hij in bepaalde
gevallen dient te nemen (bijlage I, sectie II). In het hoofdstuk dat handelt over de beslissingen m.b.t.
levende dieren (bijlage I, sectie II, hoofdstuk III) luidt punt 8 als volgt:
“Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, moeten in de regel daar worden
geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden echter, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig
ontregeld raakt, kan de officiële dierenarts rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.”
Dit betekent dat elk dier dat het terrein van het slachthuis betreedt, met name van de vrachtwagen
wordt afgeladen, in dat slachthuis dient te worden geslacht. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden,
bv. bij ernstige technische pannes, kan door de officiële dierenarts, geval per geval, worden
toegestaan dat dieren naar een ander slachthuis worden vervoerd om daar te worden geslacht. Er kan
evenwel nooit worden toegestaan om dieren te laten terugkeren naar de eigenaar, de plaats of het
bedrijf (m.n. de veehouderij) van herkomst of enige andere bestemming die geen slachthuis is. Dit
betekent dat ook paarden, die werden uitgeladen, niet mogen worden teruggezonden naar de
eigenaar als bij de identificatiecontrole blijkt dat ze niet bestemd zijn voor humane consumptie en ze
dus niet mogen worden geslacht.
Het beletten van de verspreiding van dierenziekten of pathogenen die de voedselveiligheid in enige
mate in het gedrang kunnen brengen ligt ten grondslag aan deze regel.
Alleen dieren die zijn bestemd om in het slachthuis te worden geslacht, mogen worden afgeladen (de
vrachtwagen verlaten of te voet worden binnengeleid). Bovendien moeten dieren die in een slachthuis
worden afgeladen daar worden geslacht of, indien het slachten niet kan worden toegestaan, worden
gedood. In geen geval mogen dieren ingevolge het loutere initiatief van een slachthuisexploitant,
dierenvervoerder, dierhouder of -eigenaar worden teruggestuurd naar de eigenaar of de plaats van
herkomst of enige andere plaats van bestemming.
Een vervoerder mag (loten) slachtdieren, desgevallend op meerdere opeenvolgende plaatsen of
bedrijven (m.n. veehouderijen) van herkomst geladen, in meerdere opeenvolgende slachthuizen
lossen, voor zover per slachthuis enkel de effectief te slachten dieren het vervoermiddel verlaten (voet
aan de grond zetten). Pas nadat de laatste slachtdieren gelost zijn in een slachthuis en na het
uitvoeren van de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel, mogen opnieuw bedrijven
(veehouderijen) aangedaan worden.
In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor de
vervoerders van dieren. Zij dienen er dus voor te zorgen dat de dieren die ze naar een slachthuis
brengen zodanig zijn geladen dat daar zonder probleem alleen deze dieren, die wel degelijk zijn
bestemd om daar te worden geslacht, voet aan de grond dienen te zetten.
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6. Bijlagen
/

7. Overzicht van de revisies

Versie
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2.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
In toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
03.05.2012
Datum van publicatie
Verduidelijking m.b.t. het vervoer van dieren naar
verschillende slachthuizen
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