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CATEGORIEËN VAN DIEREN 



Drie aspecten van de vacht worden beoordeeld :

1. de lokalisatie van de bevuiling 
2. de mate van bevuiling
3. de vochtigheidsgraad van de vacht/huid. 

Lokalisatie van de bevuiling

Eerst wordt aan de hand van de lokalisatie van de bevuiling, 
de categorie bepaald :

· categorie 1 :  schoon en droog tot licht vuil· categorie 2 :  vuil · categorie 3 :  zeer vuil

 Zijaanzicht.

 

De bevuiling situeert zich niet hoger dan de groene lijn :  categorie 1.
De bevuiling situeert zich niet hoger dan de rode lijn :  categorie 2.
De bevuiling situeert zich hoger dan de rode lijn :   categorie 3. 



Achteraanzicht.
De toestand van de achterhand is van groot belang 
omdat daar bij het onthuiden heel wat manipulatie gebeurt.

De bevuiling situeert zich binnen de groene zone :  categorie 1.
De bevuiling situeert zich binnen de rode zone :  categorie 2.
De bevuiling situeert zich buiten de rode zone :   categorie 3. 

De mate van bevuiling 
en de vochtigheidsgraad van de vacht/huid

Nadat aan de hand van de lokalisatie de categorie werd bepaald, kan, rekening 
houdend met de mate van bevuiling en de vochtigheidsgraad van de vacht/huid, 
een bijsturing van de categorisatie gebeuren, zowel naar een gunstiger als naar een 
minder gunstige categorie. 

Er dient rekening gehouden te worden met :· de dikte van de bevuiling : dunne versus dikke laag (aangekoekte plakken) · de verspreiding van de bevuiling : di+ use versus aaneengesloten bevuiling · de aanwezigheid of afwezigheid van aanhangend stro/vuil.

De volgende elementen zijn  bezwarende factoren : · de aanwezigheid van een natte of vochtige vacht/huid en/of· de aanwezigheid van ruim verspreide verse (slappe) mest. 



Ter illustratie, vindt u een aantal voorbeeldfoto’s van dieren uit elke categorie.

CATEGORIE 1 : SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL 

·  zonder meer aanvaardbaar voor slachting.

Reden :·  de bevuiling situeert zich volledig  
 onder de groene lijn·  droge vacht· beperkte, plaatselijke bevuiling

NB : let op de geschoren vacht langs 
de ruggengraat.

Reden :·  De bevuiling situeert zich volledig  
 onder de groene lijn.· Droge vacht.· Geringe, plaatselijke bevuiling.



 · corrigerende maatregelen zijn nodig alvorens over te gaan tot slachting.

CATEGORIE 2 : VUIL

Reden :·  De bevuiling situeert zich tussen de   
 groene en de rode lijn.·  Natte achterhand.

Reden :·  De bevuiling situeert zich onder de   
 rode lijn.· Vochtige vacht.



CATEGORIE 3 : ZEER VUIL

· uitgebreide corrigerende maatregelen worden geëist 
 alvorens over te gaan tot slachting.

Reden :·  De bevuiling bevindt zich tot op de   
 rand van de rode lijn.·  Omwille van de zeer zware belading   
 met vuil : dikke (aangekoekte), 
 gelijkmatig verspreide bevuiling +   
 aanhangend stro, wordt het dier   
 evenwel ondergebracht in categorie 3

Reden :·  De bevuiling strekt zich uit tot voorbij   
 de rode lijn.· Aangekoekt vuil.


