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Scheldeweg 68 
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09 272 26 67 
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Vraag:  

Omwille van welke redenen kan een varken in het slachthuis worden afgekeurd? Is het 
mogelijk dat een varkenshouder, nadat een dier werd afgekeurd, een uitgebreide 
bedrijfscontrole krijgt? Bestaat er wetgeving omtrent de redenen van afkeuren van varkens? 

Antwoord:  

In de wetgeving (Verordening 854/2004) zijn een aantal controles opgenomen die door de 
bevoegde (officiële) dierenarts na aankomst van de varkens in het slachthuis worden 
uitgevoerd: 

 Controle van de documenten van het bedrijf van herkomst (Informatie over de 
voedselketen). 

 Keuring van alle varkens vóór het slachten (antemortemkeuring). 

 Nakijken (op basis van de antemortemkeuring) of het dierenwelzijn (tijdens het 
vervoer en bij het slachten) geschaad is en er aanwijzingen zijn voor de 
aanwezigheid van aandoeningen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en 
dier.  

 Keuring van het karkas en het slachtafval na het slachten (postmortemkeuring).  

 Indien nodig, verrichten van aanvullend onderzoek (bv. insneden, palpaties, 
labotests).  

Op basis van de keuringsresultaten neemt de bevoegde dierenarts passende maatregelen.  

Redenen waarom dieren niet mogen worden geslacht, zijn o.a. het ontbreken van een goede 
identificatie van de dieren, het niet in acht nemen van voorschriften voor het gebruik van 
diergeneesmiddelen, het aanwezig zijn van dieren die symptomen van ziekte vertonen (die 
nadelig kan zijn voor de gezondheid van mens en dier) of sterk vermagerd zijn. Deze 
redenen worden algemeen geformuleerd. Specifieke aandoeningen, zoals de aanwezigheid 
van een navelbreuk en de grootte ervan worden niet specifiek vermeld, maar kunnen 
mogelijk vallen onder de algemene redenen.  

Afhankelijk van het probleem dat zich voordeed op het landbouwbedrijf, wordt de 
bedrijfsdierenarts geïnformeerd, en zo nodig, het FAVV verwittigd die aanvullende controles 
kan uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het niet overeenstemmen van de documenten met 
de feitelijke situatie op het bedrijf of met de toestand van de dieren.  

 

Conclusie: In de wet zijn een aantal controles (keuringen) opgenomen die in het slachthuis 
door de bevoegde dierenarts worden uitgevoerd. Op basis van de keuringsresultaten neemt 
de bevoegde dierenarts passende maatregelen. Bij afwijkingen in de keuringsbeslissingen 
kunnen verdere acties/aanvullende controles worden ondernomen. Het is zeker aangewezen 
om in deze situatie nog eens na te kijken/vragen waarom de dieren niet werden toegelaten 
voor de slacht of werden afgekeurd. Een aantal gegevens i.v.m. slachtingen (o.a. aantal 
aangeleverde dieren, tijdstip van aankomst in slachthuis, tijdstip van slacht, resultaten 
keuring) kan u terugvinden in Sanitel. Als varkenshouder kan u (m.b.v. een persoonlijk 
wachtwoord) o.a. de reden(en) van afkeuring van uw varkens nakijken.  
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Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 


