
CONCEPT aanvullende besluiten en interpretaties

BLk criteria Slachterij pluimvee
Aanvullend op versie 3.0, dd. 29-07-2021

Datum 
Norm nr. of 

onderwerp
Vraag Aanvullend besluit of interpretatie

16-10-18

SP013 

Dierenwelzijns-

opleiding

Kan het BLk criterium dat al het slachthuis personeel moet worden opgeleid 

vóór ze gaan werken met levende dieren worden herzien? In de praktijk leidt dit 

tot de nodige problemen:

•  opleiding wordt door SVO maar op een aantal momenten per jaar gegeven, 

•   we willen nieuw personeel eerst werk laten doen zodat er duidelijk wordt of 

het werk bij hen past voordat er hoeft te worden geïnvesteerd in een externe 

opleiding.

•  zonder praktische ervaring in een slachthuis is het SVO getuigschrift moeilijk 

haalbaar, 

•  conform EU verordening 1099/2009 geeft NVWA wel een goedkeuring af 

voor max. drie maanden.

De Dierenbescherming heeft besloten om de personeel dat werkt met levende dieren 

(afladen tot en met verbloeden), onder voorwaarden, zonder een getuigschrift tijdelijk toe 

te staan. 

Van het personeel dat op enig moment in het slachthuis werkt met de levende dieren is het 

toegestaan dat er max. 1 persoon is OF max. 10 % nog niet in bezit is van een getuigschrift 

van vakbekwaamheid slachthuis als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. deze personeelsleden zijn vóórdat ze beginnen met werken met levende dieren, 

ingeschreven zijn voor een opleiding ‘Getuigschrift van vakbekwaamheid 

slachthuispersoneel’ die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in het kader van EU 

verordening 1099/2009. 

2. er is een goedkeuring van de bevoegde autoriteit (in Nederland is dit de NVWA) dat de 

personeelsleden die nog niet in bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid met 

levende dieren mogen werken. Dit kan bijv. worden aangetoond op basis van een ’voorlopig 

getuigschrift’ geldig voor max. drie maanden. 

3. deze personeelsleden mogen max. drie maanden werken met levende dieren zonder een 

’Getuigschrift van vakbekwaamheid slachthuispersoneel’

4. vóórdat ze beginnen met werken met levende dieren, zijn deze personeelsleden intern 

opgeleid zijn waardoor ze voldoende kennis hebben van de interne werkinstructies voor het 

werken met levende dieren. Dit dient inzichtelijk te zijn in het opleidingsregister. 

5. deze personeelsleden staan direct en voortdurend onder toezicht staan van een 

personeelslid dat wel over het benodigde getuigschrift van vakbekwaamheid beschikt.

29-05-20
SP018 

Cameratoezicht

In het criterium is opgenomen dat er binnen twee jaar na in werking treding van 

het voorschrift cameratoezicht geïnstalleerd en gebruikt wordt. De BLk criteria 

Slachterij Pluimvee zijn ingegaan op 06-05-2020 maar in de interpretatie is 

opgenomen dat dit criterium in werking treedt per 01-09-2021. Welke datum 

moet aangehouden worden voor dit criterium? 

Dit criterium gaat in twee jaar na in werking treding van de criteria Slachterij Pluimvee. De 

criteria Slachterij Pluimvee versie 2.1 zijn in werking getreden op 6 mei 2020. 

Dat betekent dat er uiterlijk 6 mei 2022 cameratoezicht aanwezig moet zijn in de slachterij. 

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld 

en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.
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27-05-21
SP026c 

Transporttijd

In de BLk Slachterij Pluimvee criteria is opgenomen dat aangevoerde dieren niet 

langer dan 4 uur of 250 km getransporteerd mogen worden. Uitgaande van een 

gemiddelde snelheid van 70 km per uur, kan binnen een transportduur van 

maximaal 4 uur een transportafstand van maximaal 280 km worden 

gerealiseerd. Welke transportduur en -afstand dient te worden aangehouden 

voor transport naar het slachthuis? 

De Dierenbescherming heeft besloten dat het transport naar het slachthuis moet voldoen 

aan een transportafstand van maximaal 280 km.

 

De transportafstand van maximaal 280 km komt overeen met een maximale transportduur 

van 4 uur, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 70 km per uur op basis van de EFSA 

(European Food Safety Authority) richtlijnen voor veetransport.

 

De transportafstand tussen het veehouderijbedrijf en slachthuis dient gecontroleerd te 

worden op basis van Routenet.nl met een truck 40T geselecteerd als voertuig.
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In noodgevallen* moet er snel overgeschakeld kunnen worden naar de reserve 

bedwelmingsapparatuur om onnodig dierenleed te voorkomen. In het geval van nood mag 

een waterbad als reserve bedwelmingsmethode gebruikt worden conform VERORDENING 

(EG) Nr. 1099/2009 VAN DE RAAD inzake de bescherming van dieren bij het doden, Bijlage 

II, Artikel 5, lid 10. Het waterbad -of ander type reserve bedwelmingsapparaat- mag daarom 

onderdeel zijn van de slachtlijn en hoeft dus niet losgekoppeld van de lijn te zijn. Echter, de 

reserve bedwelmingsapparatuur mag geen standaard stap zijn in het normale slachtproces 

en mag de dieren op geen enkele manier hinderen.

Het waterbad zit niet standaard in de slachtlijn als het geen standaard onderdeel vormt van 

het slachtproces; het waterbad is leeg, staat uit en het waterbad bevindt zich lager dan de 

slachtlijn zodanig dat wordt voorkomen dat dieren zich bij verplaatsing over de slachtlijn 

aan het waterbad kunnen stoten.

8-3-2022

SP042 Reserve 

bedwelmings-

apparatuur

In de criteria Slachterij Pluimvee is opgenomen dat op de slachtplaatswerkende 

reserve bedwelmingsapparatuur voor handen moet zijn. Een waterbad mag 

gebruikt worden als reserve bedwelmingsapparatuur, maar uitsluitend wanneer 

deze niet standaard in de slachtlijn zit.

Wanneer zit het waterbad (of ander type reserve bedwelmingsapparatuur) niet 

standaard in de slachtlijn en hoe wordt dit gecontroleerd?

Of er alleen op een toegestaan moment en op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van 

reserve bedwelmingsapparatuur, wordt gecontroleerd aan het hand van een of meerdere 

punten:

• Het opvragen van het onderhoudsregister van de bedwelmingsapparatuur, waarin 

genoteerd staat van welke technische storing sprake was, wanneer deze storing is 

begonnen en wanneer de storing is hersteld.

• Een rapport over de Standard Operating Procedures (SOP) bij storingen van de apparatuur 

voor gasbedwelming kan worden opgevraagd. Hierin dient de werkwijze bij storing van de 

apparatuur voor gasbedwelming omschreven te zijn, welke controles in dat geval worden 

uitgevoerd, waar het resultaat van die controles wordt genoteerd, en wat de criteria zijn 

wanneer over wordt geschakeld. Deze procedure is omschreven in het kwaliteitshandboek.

• En/of een controle van het gebruik van het waterbad kan worden uitgevoerd door de 

gegevens van de cruciale elektrische parameters die de apparatuur van het waterbad heeft 

geregistreerd -volgens VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 VAN DE RAAD inzake de 

bescherming van dieren bij het doden, Bijlage II, Artikel 5, lid 10- op te vragen.

*: Een noodgeval is een bijzondere situatie waarin snel/anders handelen nodig is om 

uitzonderlijke en rampzalige omstandigheden te voorkomen. Van een noodgeval tijdens de 

bedwelmingsfase wordt bijvoorbeeld gesproken als een (technische)storing van de 

gasbedwelmingsapparatuur al minimaal 15 minuten duurt, of waarbij direct duidelijk is dat 

het herstel langer dan 15 minuten in beslag zal nemen.
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2-09-21

SP057 

Interval 

verbloeden - 

verdere 

verwerking

In de interpretatie van het criterium is opgenomen dat het dier na de halssnede 

tenminste 30 seconden met rust wordt gelaten. Echter, in de meetmethode is 

opgenomen dat het dier maximaal 30 seconden met rust wordt gelaten. Is het 

tenminste of maximaal 30 seconden dat het dier met rust gelaten dient te 

worden?

De Dierenbescherming heeft aangegeven dat na de halssnede de dieren tenminste 30 

seconden met rust gelaten dienen te worden. Verdere verwerking vindt plaats als minimaal 

alle reflexen van de hersenstam zijn opgehouden. Het ontbreken van deze reflexen komt 

voort uit bewusteloosheid en leiden tot gevoelloosheid (hersendood). 

Tekenen van bewusteloosheid en gevoelloosheid (hersendood) zijn:

• Compleet slap lichaam;

• Geen ademhaling;

• Geen respons van het derde ooglid;

• Geen respons van de pupil op licht.

AanvullendebesluiteninterpretatiesSlachterijPluimvee_2-4D_20220308 Versie 2.4, dd. 08-03-2022 4 van 4


