Instructie voor het invullen van de stallijst voorafgaand aan
de AM keuring
Waarom gebruiken we een stallijst ?

De stallijst is een standaarddocument voor slachthuizen in groep 2 en 3. De informatie over de te
keuren dieren gebruikt de dierenarts die de levende keuring (AM-keuring) uitvoert, om snel en
doelgericht te kunnen werken.

Invloed van de nieuwe Europese wetgeving (CoVo)

Vanuit Europa is er een nieuwe controleverordening van kracht. Een belangrijk verschil met de
oude situatie, is dat door de CoVo de grens wanneer een bedrijf onder permanent toezicht moet
komen te staan is verlaagd. Dit betekent dat meer roodvlees slachthuizen onder permanent
toezicht zouden komen te staan.
De wet biedt echter ook een mogelijkheid om te zorgen dat deze bedrijven onder bepaalde
omstandigheden toch zonder permanent toezicht kunnen slachten. De NVWA moet dit beoordelen
op basis van een risicoanalyse. Met deze risicoanalyse bekijkt de NVWA hoeveel toezicht er op een
bedrijf nodig is op basis van o.a. het type en kwaliteit van de aangevoerde dieren,
bedrijfsprocessen en prestaties.

Wat is het nut van de gegevens (zoals de diergroepen) op de
stallijst ?

De aan te leveren gegevens over de diergroepen zijn naast het uitvoeren van de levende keuring
door de dierenarts, ook van belang voor correcte uitvoering van de voorgenoemde risicoanalyse.
Zo zijn de dieren onderverdeeld in verhoogd risico en laag risico diergroepen op basis van de
hoeveelheid afwijkingen die daar normaal gesproken kan worden verwacht.
Alle diergroepen moeten in te onderscheiden groepen voor de AM (en PM !) worden aangeboden in
verband met eenzelfde toezichts- en/of keuringsregime. Bij de uitvoering van de PM-keuring is het
voor KDS belangrijk om te weten tot welke diergroep de karkassen behoren. De manier waarop het
onderscheid tussen de diergroepen met KDS gecommuniceerd wordt is vrij: dit kan bijvoorbeeld
door middel van mondelinge communicatie of met behulp van kaartjes of lintjes in een bepaalde
kleur.
De verdere onderverdeling in leeftijdsgroepen binnen de diergroepen wordt enerzijds
voorgeschreven vanuit de wetgeving en anderzijds hangt deze samen met bepaalde
keuringsregimes (zoals bijvoorbeeld zichtkeuring).
De betekenis van de verschillende afkortingen en of een diergroep wordt beschouwd als verhoogd
of laag risico, staat uitgelegd in een tabel op de achterzijde van de stallijst.
Voor het uitvoeren van de levende keuring en daarnaast het bepalen van de mate van toezicht en
de manier van keuring tijdens het slachten is het van groot belang dat de stallijst zorgvuldig en
correct in te vullen.
Het herhaaldelijk incorrect aanleveren van de gevraagde gegevens kan ertoe leiden dat er geen
vertrouwen meer is in de aangeleverde informatie via de stallijst wat ertoe kan leiden dat er meer
toezicht ingeregeld zal worden op het bedrijf.

Hoe de stallijst in te vullen?

Een beknopte samenvatting van deze informatie staat op de achterkant van de stallijst.
Bovenaan vult u de algemene gegevens in: naam slachthuis, EG-nummer en de datum (het
nummer van het bijbehorende combiformulier zal de officiële dierenarts (OD) invullen).
In de tabel komen de gegevens met betrekking tot de aangeboden dieren per diergroep.
De laag risico diergroep ‘overig’ is bedoeld om totale aantallen in te vullen voor waterbuffels en
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gekweekt wild. De uitsplitsing van het gekweekte wild per diersoort met aantallen vermeldt u
onder ‘Omschrijving VKI bijzonderheden…….hier de aantallen per diersoort te noteren.’
Totaal aanvoer: het totaal aantal aangevoerde dieren levend en dood (met uitzondering van de
overliggers die al als aanvoer op een andere stallijst staan vermeld, en met uitzondering van de
noodslachtingen die een aparte kolom hebben).
Aantal overliggers met geldige AM: Aantal dieren die minder dan 24u geleden nog een AM
keuring hebben ondergaan (moeten als duidelijk identificeerbare groep aanwezig zijn op stal). De
AM keuring is namelijk 24 uur geldig.
Totaal AM inclusief overliggers: Het aantal AM te keuren dieren (dus inclusief overliggers die
langer dan 24 uur gelden gekeurd zijn en hierdoor overnieuw beoordeeld moeten worden, exclusief
noodslachtingen en dieren die elders zijn gedood aangezien die daar een AM keuring hebben
ondergaan. Ook dieren voor cat. 2 vervoedering worden niet meegerekend).
Dood aangevoerd: Dieren die gestorven zijn onderweg en dus geen AM-keuring hebben
ondergaan.
Aantal elders gedood: Dieren die niet te benaderen waren en elders AM gekeurd en gedood zijn.
Aantal noodslachtingen: Een gezond dier wat een ongeval heeft gehad en door een dierenarts
op het bedrijf van herkomst AM is gekeurd en vervolgens gedood. Deze zijn al AM gekeurd en
worden daarom niet meegerekend bij ‘totaal AM inclusief overliggers’.
Aantal ongekliefd PM: Het aantal dieren waarvan u de intentie heeft om deze niet te klieven vóór
de PM keuring. Dit staat los van het aantal dieren dat zal worden aangewezen om ter controle
alsnog te worden gekliefd.
Aantal onbedwelmd slachten: het aantal dieren waarvan u de intentie heeft om deze zonder
voorgaande bedwelming te slachten.
Cat 2 vervoedering: het aantal dieren bedoeld voor categorie 2 vervoedering. Aangezien deze
dieren alleen beoordeeld worden i.h.k.v. toezicht op dierziekten en dierwelzijn en geen AM- en PMkeuring ondergaan, worden deze niet meegerekend bij ‘totaal AM inclusief overliggers’.

Verantwoordelijkheid

Als slachthuisexploitant is essentieel bij iedere nieuwe aanvraag voor een AM-keuring de stallijst
volledig in te vullen en met de bijbehorende documenten overhandigen aan de dierenarts.
Door ondertekening verklaart u dat de voedselketeninformatie (VKI) van de aangeboden dieren
aanwezig en volledig is, door u gecontroleerd is en naar uw beste weten juist is. Indien de
informatie u noodzaakt om verdere maatregelen te nemen omschrijft u deze in het vak onder
‘Omschrijving VKI bijzonderheden en overige relevante informatie ten behoeve van de AM
keuring”.
Na afronden van de AM-keuring en eventuele controle van de aangeleverde gegevens, ondertekent
ook de dierenarts de stallijst ‘voor gezien’.
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