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Toelichting NVWA inspectieresultaten grote slachterijen 

2019 & 2020 

Permanent toezicht 
Bij slachthuizen met permanent toezicht is er altijd een NVWA-dierenarts aanwezig tijdens het 

slachtproces. Deze dierenarts voert officiële controles uit op het gebied van voedselveiligheid, 
dierenwelzijn en diergezondheid. Dit zijn wettelijke taken, die bestaan uit keuringswerkzaamheden, 
toezicht werkzaamheden en als het nodig is het plegen van interventies. 

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. 

Wij zien erop toe dat de slachthuizen hun wettelijke verplichtingen naleven. Hierbij werkt de 
aanwezigheid van een dierenarts als toezichthouder op zich al nalevingverhogend en door gerichte 
controles uit te voeren kan de toezichthouder de bedrijven motiveren om de naleving verder te 

verhogen. Houdt een slachthuis zich niet aan de geldende wet- en regelgeving, dan treden wij op 
en zullen wij interventies toepassen.  

Overtredingen en interventies 
De toezichthouder is verantwoordelijk voor de wettelijke controles (keuring en toezicht) op het 

slachthuis. Tijdens het uitvoeren van al deze wettelijke taken kan de toezichthouder stuiten op een 
overtreding door het slachthuis. Wij kunnen voor deze overtredingen schriftelijke waarschuwingen 
of boetes opleggen. Dit wordt gedaan volgens een vastgesteld interventiebeleid. Bij een eerste 
overtreding krijgt een bedrijf eerst een waarschuwing voor wij een boete opleggen. Een slachterij 

heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een boete. De afwikkeling van een 
bezwaar kost veel tijd. In deze openbaar gemaakte tabellenboeken publiceren we de schriftelijke 
waarschuwingen en boetes die we in die specifieke perioden hebben opgelegd. Als een bedrijf 

weinig overtredingen op zijn naam heeft staan, wil dit niet per se zeggen dat het bedrijf het beter 

doet dan een bedrijf met veel overtredingen. Bij zo’n bedrijf kunnen wel veel interventies zijn 
gepleegd die niet tot een waarschuwing of boete hebben geleid. 

Openbaar maken 
Wij zijn transparant en publiceren actief bij de namen van de bedrijven de aantallen inspecties die 
hebben plaatsgevonden. Dit zijn zowel de dagelijkse als de minder frequente uitgebreide 
inspecties. Daarnaast publiceren we de schriftelijke waarschuwingen en opgelegde boetes, die we 

individuele slachthuizen hebben opgelegd. 

Wij mogen deze data openbaar maken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor het 
openbaar maken doorlopen wij een vast proces. De bedrijven zijn op de hoogte gebracht over wat 
er openbaar wordt gemaakt en ze hebben de mogelijkheid gehad om hun commentaar te geven. 

Daarna wordt er een definitief besluit genomen over wat er openbaar gemaakt wordt en wat niet. 
Ook hier kunnen bedrijven tegen in bezwaar gaan en eventueel nog via een kort geding de rechter 
vragen de openbaarmaking tegen te houden. Als de bedrijven na vier weken geen bezwaar 

indienen publiceren we de gegevens. Als de bedrijven wel bezwaar indienen stellen we de 
openbaarmaking uit.  

Corona 
De beperkende maatregelen die vanaf maart 2020 zijn genomen in verband met het bestrijden van 

COVID-19, hebben weinig invloed gehad op de controles dierenwelzijn in de slachthuizen met 

permanent toezicht. Tijdens het slachten was er steeds een toezichthoudende dierenarts aanwezig 

die, mede dankzij beschermende middelen, de controles dierenwelzijn heeft kunnen uitvoeren. 

Bij de controles op gebied van voedselveiligheid waren de beperkende maatregelen wel van 

invloed. We hebben op dit gebied minder inspecties gedaan in 2020 dan in 2019. Wel hebben we 

altijd de keuringen uitgevoerd om zo de voedselveiligheid voldoende te borgen. 
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Voedselveiligheid 
Binnen het thema voedselveiligheid inspecteren wij op onderwerpen binnen vier risicogebieden: 

hygiënisch werken, dierlijke bijproducten, microbiologische normen en traceerbaarheid. De 

resultaten van deze inspecties leggen wij vast op verschillende inspectielijsten. De 
inspectiefrequentie is niet voor alle risicogebieden gelijk.  

Pluimveeslachterijen 
Voedselveiligheid Aantal 

controles 
Aantal 
overtredingen 

Schriftelijke 
waarschuwingen 

Boetes Niet 
afgehandelde 

boetes 

1e helft 2019 6641 244 158 86 12 

2e helft 2019 6865 297 224 73 12 

1e helft 2020 6377 288 203 85 14 

2e helft 2020 7088 286 193 93 37 

Roodvleesslachterijen 
Voedselveiligheid Aantal 

controles 
Aantal 
overtredingen 

Schriftelijke 
waarschuwingen 

Boetes Niet 
afgehandelde 
boetes 

1e helft 2019 8907 115 68 47 22 

2e helft 2019 8840 133 83 50 13 

1e helft 2020 7822 120 77 43 14 

2e helft 2020 8585 150 93 57 34 

 
Voor zowel de pluimvee- als de roodvleesslachterijen geldt voor alle vier de periodes dat de meeste 
overtredingen onderwerpen betrekking hebben op hygiënisch werken.  

 

Ondanks een lager aantal inspecties zijn er in 2020 meer overtredingen vastgesteld dan in 2019. 
Mogelijk dat verbeteringen in het traject Rapport van Bevindingen (First Time Right) een rol 
hebben gespeeld in de toename en de wijze van vastleggen van overtredingen. Deze verbeteringen 

zijn in de tweede helft van 2020 in gang gezet. 

Dierenwelzijn 
Binnen het thema dierenwelzijn zijn de onderwerpen verdeeld in twee risicogebieden: dierenwelzijn 
voor het slachten en dierenwelzijn tijdens het slachten. De NVWA ziet erop toe dat 

bedrijfsexploitanten zorgen dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning en/of lijden 
wordt bespaard. 

Het eerste risicogebied omvat alle welzijnsaspecten die zich voor de slacht voordoen. Dit gaat om 

de aanvoer en het onderbrengen van de dieren. 

Pluimveeslachterijen 
Voor de 
slacht 

Aantal 
controles 

Aantal 
overtredingen 

Schriftelijke 
waarschuwingen 

Boetes Niet 
afgehandelde 
boetes 

1e helft 
2019 

3128 21 2 19 2 

2e helft 
2019 

3217 14 0 14 2 

1e helft 
2020 

3094 31 4 27 11 

2e helft 
2020 

3451 27 0 27 24 
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Roodvleesslachterijen 
Voor de 

slacht 

Aantal 

controles 

Aantal 

overtredingen 

Schriftelijke 

waarschuwingen 

Boetes Niet 

afgehandelde 
boetes 

1e helft 
2019 

2980 2 0 2 1 

2e helft 
2019 

2975 6 0 6 5 

1e helft 
2020 

2613 4 0 4 1 

2e helft 
2020 

3060 10 5 5 4 

Het tweede risicogebied omvat het bedwelmen en doden en de bijbehorende handelingen. 

 Pluimveeslachterijen 
Tijdens de 
slacht 

Aantal 
controles 

Aantal 
overtredingen 

Schriftelijke 
waarschuwingen 

Boetes Niet 
afgehandelde 

boetes 

1e helft 

2019 

3121 18 0 18 6 

2e helft 

2019 

3037 32 0 32 4 

1e helft 
2020 

2901 31 0 31 15 

2e helft 
2020 

3369 29 0 29 25 

Roodvleesslachterijen 
Tijdens de 
slacht 

Aantal 
controles 

Aantal 
overtredingen 

Schriftelijke 
waarschuwingen 

Boetes Niet 
afgehandelde 
boetes 

1e helft 
2019 

3346 3 0 3 3 

2e helft 
2019 

3179 11 0 11 5 

1e helft 
2020 

2942 9 1 8 6 

2e helft 
2020 

3357 8 0 8 8 

Ten opzichte van de eerste helft van 2019 zien we een toename van het aantal Boetewaardige 
overtredingen. Dit kan mogelijk een effect zijn van de verbeteracties in de uitvoering die in het 
najaar van 2019 in gang gezet zijn. 

Diergezondheid 
Binnen het thema Diergezondheid inspecteren we binnen één risicogebied: het reinigen en 
ontsmetten (hierna: R&O) van veevervoermiddelen. Wij zien erop toe dat exploitanten van 
slachthuizen ervoor zorgen dat de bij het transport gebruikte voorzieningen (kratten en containers) 

en vervoermiddelen na lossing op zodanige wijze worden gereinigd en ontsmet, dat de bio-
veiligheid niet in gevaar komt (met het oog op de wering van dierziekten). Het slachthuis beschrijft 

de wijze van exploitatie én wijze van reiniging en ontsmetting in een R&O-protocol. Wij controleren 

of het bedrijf doet wat het in dit (bedrijfs)protocol zegt te doen.  
 
Bij zowel de pluimvee- als de roodvleesslachterijen zijn er, in alle vier de controleperiodes (1e helft 

2019, 2e helft 2019, 1e helft 2020 en 2e helft 2020) geen schriftelijke waarschuwingen of 
bestuurlijke boetes opgelegd binnen het thema diergezondheid. Wel hebben we interventies 
gepleegd, maar deze waren niet boetewaardig of leverden geen schriftelijk waarschuwing op. 


	Permanent toezicht
	Bij slachthuizen met permanent toezicht is er altijd een NVWA-dierenarts aanwezig tijdens het slachtproces. Deze dierenarts voert officiële controles uit op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Dit zijn wettelijke taken, ...
	Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Wij zien erop toe dat de slachthuizen hun wettelijke verplichtingen naleven. Hierbij werkt de aanwezigheid van een dierenarts als toezichthouder op zich al ...
	Overtredingen en interventies
	Openbaar maken
	Wij zijn transparant en publiceren actief bij de namen van de bedrijven de aantallen inspecties die hebben plaatsgevonden. Dit zijn zowel de dagelijkse als de minder frequente uitgebreide inspecties. Daarnaast publiceren we de schriftelijke waarschuwi...
	Wij mogen deze data openbaar maken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor het openbaar maken doorlopen wij een vast proces. De bedrijven zijn op de hoogte gebracht over wat er openbaar wordt gemaakt en ze hebben de mogelijkheid gehad om hun...
	Corona
	Voedselveiligheid
	Binnen het thema voedselveiligheid inspecteren wij op onderwerpen binnen vier risicogebieden: hygiënisch werken, dierlijke bijproducten, microbiologische normen en traceerbaarheid. De resultaten van deze inspecties leggen wij vast op verschillende ins...
	Pluimveeslachterijen
	Roodvleesslachterijen

	Dierenwelzijn
	Binnen het thema dierenwelzijn zijn de onderwerpen verdeeld in twee risicogebieden: dierenwelzijn voor het slachten en dierenwelzijn tijdens het slachten. De NVWA ziet erop toe dat bedrijfsexploitanten zorgen dat de dieren elke vermijdbare vorm van pi...
	Het eerste risicogebied omvat alle welzijnsaspecten die zich voor de slacht voordoen. Dit gaat om de aanvoer en het onderbrengen van de dieren.
	Pluimveeslachterijen
	Roodvleesslachterijen
	Het tweede risicogebied omvat het bedwelmen en doden en de bijbehorende handelingen.
	Pluimveeslachterijen
	Roodvleesslachterijen

	Ten opzichte van de eerste helft van 2019 zien we een toename van het aantal Boetewaardige overtredingen. Dit kan mogelijk een effect zijn van de verbeteracties in de uitvoering die in het najaar van 2019 in gang gezet zijn.
	Diergezondheid

