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Datum 
Norm nr. of 

onderwerp
Vraag Aanvullend besluit of interpretatie

24-11-17

Aanvullend BLk  

certificaat 

verwerker

Wanneer moet een BLk slachterij ook over een BLk certificaat voor de 

uitsnijderij/verwerker hebben? 

Dit is afhankelijk van de BLk werkzaamheden die op de betreffende locatie worden 

uitgevoerd. Als de locatie de BLk dieren alleen slacht en deze niet verder uitsnijdt, en dus 

uitlevert als BLk karkassen of karkasdelen, dan is een BLk certificaat voor slachterij 

voldoende. 

Een locatie is naast slachterij tevens een verwerker als op de locatie de BLk karkassen en 

karkasdelen verder worden verwerkt (uitbenen, uitsnijden en verwerken tot vleesdelen of 

samengesteld producten). In dit geval dient de locatie naast BLk slachterij tevens te worden 

gecertificeerd als BLk verwerker. 

16-10-18

SK016 

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 goekdueirng af voor 

max. drie maanden.

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

(afladen tot 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.

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

bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.
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29-12-21

SK051 en SK052 

Stalruimte en 

Oppervlakte 

stalruimte

In de herziene BLk Slachterij Kalf criteria (vastgesteld op 24-05-2021) is 

opgenomen dat de kalveren in de stalruimte allemaal tegelijk moeten kunnen 

liggen en dat elk kalf voldoende ruimte heeft om te liggen. De kalveren dienen 

daarvoor per dier minimaal 2.5 m2 ter beschikking te hebben. Om als slachterij 

te kunnen voldoen aan de 2.5 m2 per kalf kan dit betekenen dat er constructie-

technische aanpassingen verricht moeten worden aan de stalruimte. Kan er een 

overgangstermijn voor deze criteria worden gehanteerd om dit te realiseren?

De Dierenbescherming heeft besloten dat vanwege een eventueel noodzakelijke 

verbouwing een overgangstermijn voor criteria SK051 en SK052 mag worden gehanteerd. 

Bij ver- of nieuwbouw na 24-05-2021, doch uiterlijk met ingang van 24-05-2023 dienen de 

kalveren minimaal 2.5 m2 per dier in de stalruimte ter beschikking te hebben op de 

slachterij.

AanvullendebesluiteninterpretatiesSlachterijKalf_2-3D_20211229 Versie 2.3, dd. 29-12-2021 2 van 2


