
Hygiënisch werken
De NVWA hee� het toezicht op slachthuizen aangescherpt.
De naleefmonitor gee� de naleving van de regels weer op het gebied van hygiënisch werken bij 
de ca. 164 kleine- en middelgrote roodvleesslachthuizen. Daar wordt 10% van de productie in 
Nederland geslacht. Het percentage in de gra�ek gee� de mate van naleving aan.

N A L E V I N G  R E G E L S  S L A C H T H U I Z E N

Kleine en middelgrote roodvleesslachthuizen
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Onderzoeksgegevens
   T1 T2   T3  T4  T5 T6
Periode   jul - dec 2015 jan - jun 2016   jul - dec 2016 jan - jun 2017 jul - dec 2017 jan - jun 2018
Aantal slachthuizen 149 144   148  137  147 140

Aantal slachthuizen verschilt per gra�ek en per periode. Zie hiervoor het Tabellenboek.

% naleving

Meer informatie: www.nvwa.nl
24-01-2019
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Voor de naleving van 
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1. Reiniging & ontsme�ing van veevervoermiddelen
In de laatste meetperiode is de naleving van de regels voor reiniging & ontsme�ing van veevervoermiddelen op 
kleine en middelgrote roodvlees slachthuizen verder verbeterd (van 98% naar 99%). De geïnspecteerde 
bedrijven zijn zich bewust van de regels en nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Veevervoermiddelen 
moeten op adequate wijze worden gereinigd & ontsmet én alleen als zij schoon zijn het terrein van het slachthuis 
verlaten. Dit is van groot belang voor de preventie van besme�elijke dierziekten (bioveiligheid).  
De NVWA is in 2018 begonnen om alle kleine en middelgrote slachthuizen te controleren op het juist gebruik van 
ontsme�ingsmiddelen. Bij niet-naleving neemt de NVWA corrigerende maatregelen, maakt een boeterapport op 
én voert herbemonstering uit, met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen. 

2. Hygiënisch werken
In het algemeen moet een hygiënisch slachtproces er op gericht zijn verontreiniging van vlees zoveel mogelijk te 
voorkomen en, mocht  er toch verontreiniging optreden, dit zo snel en zo grondig mogelijk  te verwijderen. Het 
hygiënisch slachtproces start met de aanvoer van dieren die zo schoon mogelijk moeten zijn, maar het gemeten 
percentage kan wisselen onder invloed van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer. Het 
percentage is iets gedaald t.o.v. de vorige monitor, maar kleine/middelgrote roodvleesslachthuizen scoren iets 
beter dan de grote slachthuizen bij de aanvoer van schone dieren. Dit kan te maken hebben met het bedrijfstype 
en de daaruit voortvloeiende logistiek van de slachtdieren. 
De naleving van de beheersing van kritische onderdelen tijdens de slacht zoals het onthuiden, verwijdering 
ingewanden en de ontsme�ing van de messen/gereedschappen liggen, analoog aan de grote slachthuizen, sinds 
jaar en dag op een behoorlijk niveau en de naleving is t.o.v. de vorige monitor vrijwel gelijk gebleven.

De naleving van de normen voor verontreiniging van karkassen tijdens de slacht laten sinds 2016 een (licht) 
stijgende trend zien. Ook al scoren de kleine/middelgrote slachthuizen hier gemiddeld bijna 90%, toch zijn hier 
bij bepaalde diersoorten (schapen en geiten) nog duidelijk verbeteringen mogelijk. Bij controle na a�oop van het 
slachten worden nauwelijks overtredingen vastgesteld, het percentage is verder gestegen tot boven de 96%. 

3. Vleestemperatuur
Omdat de beheersing van de koelketen en de temperatuur van het vlees bij deze slachthuizen al geruime tijd op 
een hoog niveau is, wordt deze controle sinds begin 2018 niet meer standaard ingepland. Desondanks zijn er 
toch bij 20 slachthuizen in totaal 25 controles uitgevoerd, waarbij een gemiddelde naleving van 95% is 
vastgesteld.

Roodvleesslachthuizen (klein/ middelgroot) periode 1 januari - 30 juni 2018:


