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Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 14 oktober 2011. 

 

 

Samenvatting 

 

Er werd aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om een advies te geven over de praktische 

toepassing van de vleeskeuring zonder insnijdingen (visuele keuring) bij vleesvarkens en 

runderen tot acht maanden oud, zoals voorzien in de Verordening (EG) 2074/2005. 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het beperken van de vleeskeuring tot een louter 

visuele keuring voor vleesvarkens en kalveren tot acht maanden oud verantwoord is vanuit het 

oogpunt van de voedselveiligheid. Daarbij weegt het nadeel van een iets minder gevoelige 

detectie van potentiële letsels tijdens de vleeskeuring niet op tegen het voordeel van een  

verminderde kruiscontaminatie tussen de karkassen aan de slachtlijn.  

Verder wordt er aangeraden steeds een volledige keuring uit te voeren bij het constateren van 

afwijkingen tijdens de visuele keuring van jonge runderen.  

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat een monitoring voor zoönotische agentia tijdens 

de levende fase belangrijk is in het kader van een goede bewaking van de volksgezondheid. Deze 

monitoring heeft echter geen directe implicaties voor de uit te voeren handelingen tijdens de 

vleeskeuring. 

Voor wat betreft de lijst met ziekten bij vleesvarkens waarvoor een monitoring tijdens de levende 

fase aangewezen is, sluit het Wetenschappelijk Comité zich aan bij de wetenschappelijke opinie 

van het EFSA (2011) over de herziening van de vleeskeuring bij varkens waarin wordt gesteld dat 

Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii en Trichinella spp. de belangrijkste 

zoönotische agentia zijn onder de huidige epidemiologische omstandigheden. Het 

Wetenschappelijk Comité stelt dat er bij varkens minimaal een monitoring voor Salmonella spp. 

moet worden uitgevoerd, waarbij het verwijst naar het lopende dossier Sci Com 2011/05 over de 

evaluatie van het Salmonella actieplan waarvoor een advies in voorbereiding is. Voor wat de 

opvolging van Trichinella betreft wordt verwezen naar het Sci Com advies 23-2009. Indien het 

FAVV ook voor de andere 2 ziekten een monitoring wenst op te starten zal de organisatie daarvan 

aan de hand van een uitgebreide studie moeten onderzocht worden. 

Het Wetenschappelijk Comité doet in dit advies geen uitspraak over de lijst met ziekten bij 

vleeskalveren waarvoor een monitoring tijdens de levende fase dient te worden uitgevoerd. Deze 

problematiek zal in een later advies worden behandeld.  
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Summary  

 

Advice 14-2011 of the Scientific Committee of the FASFC: Meat inspection without 

incisions for fattening pigs and cattle until the age of eight months (Sci Com 2011/15) 

 

The Scientific Committee has been asked to give an advice on the practical application of meat 

inspection without incisions (=visual meat inspection) for fattening pigs and cattle until the age of 

eight months as addressed in the EU Regulation 2074/2005. 

The Scientific Committee is of the opinion that the application of meat inspection without incisions 

is justified from the perspective of food safety. The less sensitive detection of potential lesions at 

the slaughter line in the case of visual inspection is outweighed by the advantage of reduced 

cross contamination between carcasses at the slaughter line. 

Furthermore the Scientific Committee advices to execute always a complete meat inspection 

(palpation and incision included) in case of detection of a lesion during visual meat inspection of 

cattle until the age of eight months. 

The Scientific Committee is of the opinion that a monitoring of zoonotic agents before slaughter is 

important within the framework of a good surveillance of public health. This monitoring has 

however no direct implications for the actions that need to be performed during meat inspection. 

With regard to the diseases of pigs for which a monitoring before slaughter might be executed, the 

Scientific Committee joins the scientific opinion of EFSA (2011) which deals with the revision of 

meat inspection of pigs. This scientific opinion states that Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, 

Toxoplasma gondii and Trichinella spp. are the most important zoonotic agents under the current 

epidemiologic circumstances. The Scientific Committee is of the opinion that at least a monitoring 

for Salmonella spp. should be installed, and therefore it refers to the ongoing dossier Sci Com 

2011/05 regarding the evaluation of the Salmonella action plan for pigs for which an advice is in 

preparation. With regard to the monitoring of Trichinella spp. it refers to the advice 23-2009 of the 

Scientific Committee. 

This advice of the Scientific Committee does not provide a decision regarding the list of diseases 

for veal calves for which a monitoring should be installed before slaughter. This issue will be 

addressed in a subsequent advice. 

 

Sleutelwoorden 

Vleeskeuring – visuele keuring – vleeskalveren – vleesvarkens – risicobeoordeling   
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1 Referentietermen 

 

Er werd aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om een advies te geven over de gestelde 

vragen in verband met de praktische implementatie van de vleeskeuring zonder insnijdingen 

(visuele keuring) bij vleesvarkens en kalveren tot 8 maanden oud zoals voorzien in de 

Verordening (EG) 2074/2005: 

- Welke serologische en/of microbiologische monitoring dient te worden uitgevoerd in geval 

van visuele keuring bij vleesvarkens en runderen tot 8 maanden oud? 

- In geval er afwijkingen geconstateerd worden tijdens de visuele keuring van jonge 

runderen: welke zijn de kleine afwijkingen die geen aanleiding geven tot de uitvoering van 

een volledige postmortemkeuring?  

- In geval de afwijkingen van die aard zijn dat een volledige postmortemkeuring niet 

noodzakelijk is: kan men zich dan beperken tot de visuele inspectie zoals beschreven in 

Verordening (EG) 2074/2005 of dienen nog bijkomende keuringshandelingen te worden 

uitgevoerd? 

 

Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergadering van 14 juni 2011 en 4 oktober 

2011 en de besprekingen tijdens de plenaire zittingen van 24 juni 2011, 16 september 2011 en 14 

oktober 2011, 

 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
 

2 Advies 

 

2.1.  Inleiding 

 

Verordening (EG) 2074/2005 voorziet de mogelijkheid voor een op risicobeoordeling gebaseerde 

vleeskeuring zonder insnijdingen (visuele keuring) bij vleesvarkens en jonge runderen tot 8 

maanden oud. Om deze visuele keuring te mogen uitvoeren, dienen een aantal voorwaarden te 

zijn vervuld. Eén van deze voorwaarden bestaat erin dat de bevoegde autoriteit een serologische 

en/of microbiologische monitoring uitvoert van een geselecteerd aantal dieren op grond van een 

risicobeoordeling van de gevaren voor de voedselveiligheid, die aanwezig zijn bij levende dieren 

en op het niveau van het bedrijf relevant zijn. Andere voorwaarden zijn dat de dieren moeten 

gehouden worden volgens gecontroleerde huisvestingsomstandigheden en in geïntegreerde 

productiesystemen zoals vastgesteld in het aanhangsel bij bijlage VI ter in de Verordening 

2074/2005 (bijlage 1) en dat de regelgeving ten aanzien van de informatie over de voedselketen 

zoals vastgesteld in Verordening 2076/2005 gerespecteerd wordt. Specifiek voor jonge runderen 

wordt nog de bijkomende voorwaarden gesteld dat de dieren afkomstig moeten zijn van een 

tuberculosevrij beslag en dat de vleeskeuring steeds de palpatie van de retrofaryngeale, 

bronchiale en mediastinale lymfeknopen omvat. 

 

In het geval bij de visuele keuring afwijkingen worden vastgesteld, dienen evenwel de klassieke 

postmortemprocedures te worden toegepast. De bevoegde autoriteit mag echter bij de visuele 

keuring van jonge runderen, schapen en geiten en op grond van een risicobeoordeling besluiten 

dat karkassen met bepaalde kleine afwijkingen die geen risico voor de gezondheid van mens of 

dier vormen, toch niet aan een volledige postmortemkeuring hoeven te worden onderworpen. 
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Het Wetenschappelijk Comité wenst duidelijk te stellen dat dit advies de loutere risico-evaluatie 

betreft van de vleeskeuring zonder insnijdingen. Daarbij werden de voordelen (o.a. minder 

kruiscontaminatie) en de nadelen (o.a. minder adequate diagnose van potentieel zoönotische 

ziekten) ten opzichte van elkaar afgewogen in het licht van de voedselveiligheid/volksgezondheid. 

Het Wetenschappelijk Comité heeft daarbij geen economische motieven zoals minder 

beschadiging van de karkassen of kostprijs van de keuring voor ogen gehad. 

 

 

2.2. Visuele keuring 

 

De redenen tot afkeuring bij varkens en jonge runderen gedurende de jaren 2009 en 2010 die 

geëxtraheerd werden uit de databanken van het FAVV werden bestudeerd. Niettegenstaande 

sommige redenen weinig specifiek en weinig duidelijk zijn (bv. verbod tot uitslachten, 

pathofysiologische veranderingen,…)  wordt verondersteld dat door de invoering van de visuele 

keuring deze cijfers vermoedelijk weinig zullen veranderen. Dit wordt ook onderschreven in de 

wetenschappelijke literatuur. Zo kon in een Deense studie van Mousing et al. (1997) nagenoeg 

geen bijkomend effect worden aangetoond van palpatie en incisie ten opzichte van louter visuele 

keuring op het aantal afkeuringen bij vleesvarkens. In deze studie wordt geschat dat tussen 0 en 

7 ‰ (afhankelijk van het oorzakelijk agens) van de karkassen goedgekeurd worden bij louter 

visuele keuring, die ingeval van bijkomende palpatie en incisie toch zouden afgekeurd worden. 

 

Het grote voordeel van de visuele keuring is dat de kruiscontaminatie, die plaatsvindt als gevolg 

van palpaties en incisies, voorkomen wordt. Het is immers gekend dat door palpatie en incisies 

pathogene kiemen kunnen overgedragen worden van een karkas op de daaropvolgende 

karkassen (Berends en Snijders, 1997; Mousing et al., 1997; Pointon et al., 2000; EFSA, 2004; 

EFSA, 2011). Zo toonden studies in Denemarken aan dat louter visuele vleeskeuring van de 

koppen van vleesvarkens de prevalentie van voedselgebonden pathogenen zoals Salmonella op 

karkassen reduceerde (Sørensen en Petersen, 1999; Petersen et al., 2002). Wat het gevolg zou 

zijn voor de Belgische situatie is evenwel niet gekend.  

 

De klassieke vleeskeuring, die gebaseerd is op de detectie van macroscopische letsels, is 

ineffectief voor de detectie van de meest algemeen voorkomende voedselgebonden pathogenen 

(bv. Salmonella, Yersinia, Campylobacter,…), aangezien deze geen macroscopische letsels 

veroorzaken bij dragerdieren (EFSA, 2004; EFSA, 2011; FSA, 2011). Pointon et al. (2000) vonden 

zelfs dat lymfeknopen van vleesvarkens, die een macroscopisch normaal uitzicht hadden, vaker 

drager waren van voedselgebonden pathogenen dan lymfeknopen met macroscopisch zichtbare 

letsels en stelden dat systematisch insnijden en palperen van lymfeknopen zelfs mogelijks 

contraproductief is voor het waarborgen van de voedselveiligheid.  

 

De bevindingen tijdens de klassieke vleeskeuring zijn onder de huidige epidemiologische 

omstandigheden vooral van belang in het kader van de dierengezondheid en minder van belang 

in het kader van de voedselveiligheid/volksgezondheid (EFSA, 2004; EFSA, 2011). Aangezien het 

beperken van de vleeskeuring tot een louter visuele keuring tot een iets minder goede detectie 

van (kleine) letsels aan de slachtlijn leidt (Mousing et al., 1997; EFSA, 2004), is een goede 

werking van het voedselketeninformatie systeem noodzakelijk teneinde de verantwoordelijke 

keurder toe te laten zich een adequaat beeld te vormen over de gezondheidsstatus van de dieren 

alvorens tot slachting en eventuele visuele vleeskeuring over te gaan (EFSA, 2004). 
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Het Wetenschappelijk Comité benadrukt dat een secundum artem uitgevoerde ante- en post-

mortem keuring een belangrijk instrument is en blijft bij de bewaking van de dieren- en 

volksgezondheid en de detectie van nieuw opduikende (epidemische) dierenziekten (EFSA, 

2011). Het is echter van mening dat met een louter visuele keuring deze doelstellingen ook 

kunnen worden gehaald. 

 

Het Wetenschappelijk Comité merkt wel op dat het aan te raden is de bevoegde 

keuringsdierenartsen per varkenskarkas een wel omschreven taak te laten blijven uitvoeren. Uit 

de studie van Mousing et al. (1997) is immers gebleken dat indien de keurder geen handelingen 

meer moet uitvoeren buiten het visueel inspecteren van de karkassen de aandacht snel afzwakt, 

en dit zeker aan slachtlijnen met een hoge capaciteit. Voor karkassen van jonge runderen stelt dit 

probleem zich minder aangezien bij die karkassen nog steeds de retrofaryngeale, bronchiale en 

mediastinale lymfeklieren gepalpeerd dienen te worden volgens Verordening (EG) 2074/2005. 

 

Het invoeren van de visuele keuring doet geen afbreuk aan de verplichting van de overheid om 

voldoende informatie te verstrekken. Het is met name van groot belang dat er een vlotte 

doorstroming is van slachthuisgegevens naar de levende fase, aangezien dit vaak waardevolle 

informatie is om de gezondheidsstatus van de aangevoerde dieren te evalueren en eventuele 

corrigerende maatregelen door te voeren in de primaire productie. 

 

Rekening houdend met hetgeen hierboven besproken is, is het Wetenschappelijk Comité van 

mening dat het invoeren van visuele keuring, voor dieren die gehouden worden onder de 

voorwaarden zoals vermeld in Verordening (EG) 2074/2005 en mits een goede werking van het 

voedselketeninformatie systeem, verantwoord is vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid. 

Daarbij weegt het nadeel van een iets minder gevoelige detectie van letsels tijdens de 

vleeskeuring niet op tegen het voordeel van een verminderde kruiscontaminatie aan de slachtlijn. 

 

 

2.3. ‘Kleine afwijkingen’ tijdens de visuele keuring van jonge runderen 

 

Zoals reeds hoger vermeld voorziet de Verordening 2074/2005 dat ingeval er afwijkingen worden 

vastgesteld bij de visuele keuring, er moet overgegaan worden naar een volledige keuring 

(inclusief palpatie en insnijdingen). Er wordt echter de mogelijkheid gelaten bij visuele keuring van 

jonge runderen een lijst op te stellen met ‘kleine afwijkingen’ waarbij niet dient overgegaan te 

worden naar de volledige keuring. 

 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het niet mogelijk is een dergelijke lijst met ‘kleine 

afwijkingen’ op te stellen. Zoönotische ziekten gaan immers niet gepaard met  pathognomonische 

letsels en bovendien kan aan de hand van de grootte van het letsel onmogelijk de ernst van het 

gevaar voor de volksgezondheid afgeleid worden. Bovendien blijft de vleeskeuring een essentieel 

onderdeel in de bewaking van de dieren- en volksgezondheid en in de detectie van epidemische 

dierenziekten en is het dus van belang om aan alle afwijkingen voldoende aandacht te besteden. 

Het Wetenschappelijk Comité raadt bijgevolg aan steeds een volledige keuring uit te voeren bij 

het waarnemen van afwijkingen tijdens de visuele keuring van jonge runderen. 
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2.4. Gecontroleerde huisvesting 

 

De Verordening (EG) 2074/2005 stelt dat de dieren die in aanmerking komen voor een eventuele 

visuele keuring moeten afkomstig zijn van bedrijven met “gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden en geïntegreerde productiesystemen”. De voorwaarden daartoe 

worden vermeld in bijlage VI ter van de Verordening (EG) 2074/2005 en zijn ook vermeld in 

bijlage 1 van dit advies. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de bedrijven moeten 

voldoen aan deze voorwaarden, maar wenst op te merken dat onder de huidige omstandigheden 

het vermoedelijk voor een aantal bedrijven niet eenvoudig zal zijn om te voldoen aan deze 

voorwaarden. 

 

 

2.5.  Lijst met ziekten waarvoor serologische en/of microbiologische monitoring 

voorgesteld wordt tijdens de levende fase ingeval van toepassing van visuele keuring 

 

De Verordening (EG) 2074/2005 voorziet bij het beperken van de keuring tot een visuele keuring 

dat de overheid een regelmatige serologische en/of microbiologische monitoring dient uit te 

voeren bij de levende dieren naar aanwezigheid van zoönotische agentia die via de voedselketen 

kunnen worden overgedragen of dat de overheid de uitvoering van een dergelijke monitoring 

gelast. 

 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat een monitoring voor zoönotische agentia die 

mogelijks via de voedselketen kunnen worden overgedragen tijdens de levende fase belangrijk is 

in het kader van een goede bewaking van de volksgezondheid. Daarbij is het echter van belang 

dat aan deze monitoring corrigerende maatregelen worden gekoppeld indien er zich afwijkingen 

voordoen. Het Wetenschappelijk Comité wenst echter duidelijk te stellen dat deze monitoring 

volledig los staat van de vleeskeuring, mede door het feit dat veel zoönotische agentia geen 

letsels of ziekte veroorzaken bij dieren. Dit betekent ook dat het uitvoeren van deze monitoring in 

principe geen directe implicaties heeft voor de uit te voeren handelingen tijdens de vleeskeuring. 

De gegevens van deze monitoring kunnen echter wel gebruikt worden voor het bepalen van de 

slachtvolgorde of de te gebruiken slachttechniek/hygiëne.  

 

2.5.1. Vleesvarkens 

 

Voor wat betreft de lijst met ziekten die onder de huidige epidemiologische omstandigheden een 

gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen en waarvoor een monitoring tijdens de 

levende fase aangewezen is, verwijst het Wetenschappelijk Comité naar de wetenschappelijke 

opinie van het EFSA (2011) over de herziening van de vleeskeuring bij varkens. Daarin wordt aan 

de hand van een kwalitatieve risicobeoordeling gesteld dat Salmonella spp., Yersinia 

enterocolitica, Toxoplasma gondii en Trichinella spp. de belangrijkste zoönotische agentia zijn 

onder de huidige epidemiologische omstandigheden. Alhoewel de epidemiologische 

omstandigheden in België niet noodzakelijk dezelfde zijn als deze in andere landen van de 

Europese Unie sluit het Wetenschappelijk Comité zich hierbij aan en stelt dat er minimaal een 

monitoring voor Salmonella spp. zou moeten geïnstalleerd worden. Voor de organisatie van deze 

monitoring voor Salmonella spp. verwijst het door naar het lopende eigen initiatief dossier Sci 

Com 2011/05 over de evaluatie van het Salmonella actieplan waarvoor een advies in  
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voorbereiding is. Voor wat betreft het controlesysteem op de aanwezigheid van Trichinella spp. 

wordt verwezen naar het Sci Com advies 23-2009. Een monitoring voor de andere 2 ziekten zou  

 

echter ook een meerwaarde kunnen betekenen. Indien het FAVV ook voor deze ziekten een 

monitoring wenst op te starten zal de organisatie daarvan aan de hand van een uitgebreide studie 

moeten onderzocht worden. 

 

2.5.2. Runderen minder dan 8 maanden oud 

 

Aangezien het een diepgaande studie vereist om op een wetenschappelijk verantwoorde manier 

een geprioritiseerde lijst met zoönotische agentia en bijhorende monitoring op te stellen kan het 

Wetenschappelijk Comité hierover voorlopig nog geen uitspraak doen. Deze problematiek zal in 

een later advies aan bod komen.  

 

 

3  Conclusie 

 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het beperken van de vleeskeuring tot een visuele 

keuring, voor dieren die gehouden worden onder de voorwaarden zoals vermeld in Verordening 

(EG) 2074/2005 en mits een goede werking van het voedselketeninformatie systeem, 

verantwoord is vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid. Daarbij weegt het nadeel van een 

iets minder gevoelige detectie van letsels tijdens de vleeskeuring niet op tegen het voordeel van 

een verminderde kruiscontaminatie aan de slachtlijn. 

 

Het Wetenschappelijk Comité raadt aan steeds een volledige keuring uit te voeren bij het 

vaststellen van afwijkingen tijdens de visuele keuring van jonge runderen. Er is immers geen 

enkele zoönotische ziekte die pathognomonische letsels veroorzaakt en bovendien kan aan de 

hand van de grootte van het letsel onmogelijk het gevaar voor de volksgezondheid afgeleid 

worden. 

 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat een monitoring voor zoönotische agentia die 

mogelijks via de voedselketen kunnen worden overgedragen tijdens de levende fase een 

positieve zaak is in het kader van een goede bewaking van de volksgezondheid. Het uitvoeren 

van deze monitoring heeft echter geen directe implicaties voor de uit te voeren handelingen 

tijdens de vleeskeuring. 

 

Voor wat betreft de lijst met ziekten bij vleesvarkens waarvoor een monitoring tijdens de levende 

fase aangewezen is, sluit het Wetenschappelijk Comité zich aan bij de wetenschappelijke opinie 

van het EFSA (2011) over de herziening van de vleeskeuring bij varkens waarin aan de hand van 

een kwalitatieve risicobeoordeling wordt gesteld dat Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, 

Toxoplasma gondii en Trichinella spp. de belangrijkste zoönotische agentia zijn onder de huidige 

epidemiologische omstandigheden. Het Wetenschappelijk Comité stelt dat er bij varkens minimaal 

een monitoring voor Salmonella spp. moet worden uitgevoerd, waarbij het verwijst naar het 

lopende dossier Sci Com 2011/05 over de evaluatie van het Salmonella actieplan waarvoor een 

advies in voorbereiding is. Voor wat de opvolging van Trichinella spp. betreft, wordt verwezen 

naar het Sci Com advies 23-2009.  
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Indien het FAVV ook voor de andere 2 ziekten een monitoring wenst op te starten zal de 

organisatie daarvan aan de hand van een uitgebreide studie moeten onderzocht worden. 

 

Het Wetenschappelijk Comité wenst voorlopig nog geen uitspraak te doen over de lijst met 

ziekten bij vleeskalveren waarvoor een monitoring tijdens de levende fase dient te worden 

uitgevoerd. Deze problematiek zal in een later advies aan bod komen. 

 

 

 

 

 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. A. Huyghebaert 

Brussel, 07/11/2011 
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Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de 

werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld uit: 

 

Leden Wetenschappelijk Comité L. De Zutter (verslaggever), J. Dewulf, K. 

Dierick, H. Imberechts, C. Saegerman 

Externe experten R. Ducatelle (UGent), N. Korsak (ULg), D. Maes 

(UGent), G. Opsomer (UGent) 

 

Wettelijk kader van het advies 

 

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8; 

 

Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 

Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen; 

 

Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 

betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 9 

juni 2011. 

 

Disclaimer 

 

Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 

indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie. 
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Bijlage 1: Voorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen voor het houden van dieren 

onder ‘gecontroleerde huisvestingsomstandigheden en geïntegreerde productiesystemen’ 

zoals vermeld in bijlage VI ter van de Verordening (EG) 2074/2005 

a)  al het diervoeder is betrokken van een bedrijf dat diervoeder produceert overeenkomstig de 

voorschriften van de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees 

Parlement en de Raad; wanneer ruwvoeder of gewassen als diervoeder aan de dieren worden 

verstrekt, worden zij naar behoren behandeld en zo mogelijk gedroogd en/of gepelleteerd; 

b)  voor zover mogelijk wordt een „all in-all out” systeem toegepast. Wanneer dieren in het beslag 

worden binnengebracht, worden zij zolang geïsoleerd gehouden als door de veterinaire 

diensten wordt voorgeschreven om de insleep van ziekten te voorkomen; 

c)  geen van de dieren heeft toegang tot buitenvoorzieningen, tenzij de exploitant van het 

levensmiddelenbedrijf door een risicoanalyse tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan 

aantonen dat de periode, de voorzieningen en de omstandigheden van de toegang tot buiten 

geen gevaar opleveren voor de insleep van ziekten in het beslag; 

d)  er is gedetailleerde informatie beschikbaar over de dieren van geboorte tot slacht en hun 

beheersomstandigheden, als vastgesteld in sectie III van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 

853/2004; 

e)  als strooisel voor de dieren wordt verstrekt, wordt het voorkomen of de insleep van ziekten 

vermeden door een passende behandeling van het strooisel; 

f)  het personeel van het bedrijf voldoet aan de algemene hygiënevoorschriften van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 852/2004; 

g) er zijn procedures vastgesteld voor de controle van de toegang tot de gebouwen waar de 

dieren worden gehouden; 

h)  het bedrijf biedt geen voorzieningen voor toeristen of kampeerders, tenzij de exploitant van het 

levensmiddelenbedrijf door een risicoanalyse tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan 

aantonen dat de voorzieningen voldoende zijn afgeschermd van de eenheden waar de dieren 

worden gehouden, zodat noch direct noch indirect contact tussen mens en dier mogelijk is; 

i)  de dieren hebben geen toegang tot afvalstortplaatsen of huishoudelijk afval; 

j)  er is een plan opgesteld voor het beheersen en bestrijden van ongedierte; 

k)  er wordt geen kuilvoer gebruikt, tenzij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf door een 

risicoanalyse tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan aantonen dat het voeder geen 

gevaren voor de dieren kan overdragen; 

l)  het effluent en het sediment van afvalwaterzuiveringsinstallaties worden niet geloosd of 

verspreid op voor de dieren toegankelijke gebieden en worden niet gebruikt voor de bemesting 

van akkers waar gewassen worden gekweekt die als diervoeder worden gebruikt, tenzij zij op 

passende wijze en tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit worden behandeld. 

 


