DGI12: Afgekeurde pluimveekarkassen
Omschrijving: Het percentage pluimveekarkassen dat bij het slachten afgekeurd wordt per jaar.
Resultaten:
Jaar
Aantal geslacht
% afkeuringen
Limiet
pluimvee
2010
312.527.133
0,82%
Niet van toepassing
2009
291.838.791
0,81%
Niet van toepassing
2008
273.426.460
0,76%
Niet van toepassing
5
2007
28.894.56
0,79%
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 3,8%.Ten
opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 6,58%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010
een toename van 1,23%.
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de afkeuringen van pluimveekarkassen tijdens het
slachten omwille van gezondheidsredenen. Een afname van deze indicator wijst op een verbetering
van de dierengezondheid.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Transformatie
Diersoort: Pluimvee
Categorie: Controle
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het afkeuren van dieren bij het slachten omwille
van gezondheidsredenen is een directe meting van de dierengezondheid.
Bijkomende informatie:Tijdens het slachtproces wordt een keuring van de pluimveekarkassen
uitgevoerd. Een karkas kan worden afgekeurd omwille van de gezondheid van het dier, maar ook
omwille van kwaliteitseisen of omdat het dier reeds gestorven was voor de start van het slachtproces.
Wettelijk kader:
1. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.
2. Verordening (EG) nr. 854/2004 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. Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004
vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr.
854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004.
4. Verordening (EG) nr. 2073/2005 va, de Commissie van 15 november 2005 inzake
microbiologische criteria voor levensmiddelen.
5. Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.
6. Wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en
wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de
vleeshandel.
7. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.
8. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong.
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:
 Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
 Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
 Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
 Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
 Representatief voor de dierengezondheid
 Representatief voor de voedselketen
 Eenduidige formulering
 Duurzaam
Opmerkingen: Al de redenen voor afkeuring worden in de indicator opgenomen, niettegenstaande
ze niet allemaal direct te maken hebben met de gezondheidstoestand van het dier, met name:
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Aanwezigheid van een gegeneraliseerde ziekte
Dieren lijdend aan een ziekte van OIE-lijst A/(B) (enkel in 2007)
Mogelijk gezondheidsrisico of andere afkeurreden
Salmonellapositief
Sterk vermagerd dier
Symptomen systemische ziekten/sterke vermagering
Vermoeden ziekte met negatieve gevolgen gezondheid
Aanwezigheid bloed dat een gevaar kan opleveren
Andere problemen bi AM inspectie
Dierenwelzijnsvoorschriften niet ok: transport
Dier sterft na aanvoer in slachthuis
Dood voor de slachting/dood- of ongeboren/<7d.
Het dier wordt dood aangevoerd
Het slachtafval heeft geen PM-keuring ondergaan
Het vlees bevat vreemd materiaal
Microbiologische criteria niet voldaan
Vacht of huid is vuil
5
Toelichting bij de resultaten: Voor 2007 zijn slechts gegevens opgenomen vanaf november. De
gegevens van vóór deze datum blijken onbetrouwbaar te zijn, omdat het FAVV toen een andere
database gebruikte.
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