
Beste heer Van de Riet, 

RTL Nieuws gaat zaterdag a.s. in zijn uitzending op RTL 4 en online op rtlnieuws.nl aandacht 

besteden aan de hygiëneboetes die de NVWA roodvleesslachthuizen in de periode januari 2015 t/m 

maart 2017 heeft opgelegd. 

Wij hebben die gegevens van de NVWA na een wob-verzoek verkregen. 

Uit het overzicht blijkt dat er voor diverse overtredingen boetes zijn opgelegd. De meeste hebben 

betrekking op bezoedeling van vlees. 

Uit een bericht van de NVWA van najaar vorig jaar bleek ook al dat de naleving op het gebied van 

hygiëne bij een aantal grote slachthuizen erop achteruit gaat. 

RTL Nieuws heeft ook gesproken met medewerkers die werken en/of toezicht houden in slachthuizen. 

Die zeggen dat bezoedeling van vlees door mest veel vaker voorkomt dan blijkt uit het aantal 

opgelegde boetes. Dat komt volgens betrokkenen omdat: 

a. De bandsnelheden in slachthuizen veel te hoog liggen; 
b. Veel personeel ongekwalificeerd is; 
c. Druk vanuit de bedrijven richting medewerkers om de stopknop tijdens het slachtproces niet in 

te drukken waardoor bezoedeling niet kan worden weggesneden 
 

Ze stellen ze dat veel bezoedeling dmv water wordt weggespoten, waardoor de bacteriën zich over 

het hele karkas verspreiden. 

1.) Wat is de reactie van de COV op de afzonderlijke bovenstaande uitspraken a./b./c.? 
 
Algemeen:  
Wij herkennen ons niet in het beeld dat kennelijk door enkele buitenstaanders e.a. van de 
vleessector wordt geschetst en baseren ons liever op de ook door RTL Nieuws 
gememoreerde rapportages van de NVWA, die vanuit hun wettelijk toezicht op basis van zo’n 
90.000 feitelijke metingen (circa 300 per dag) stellen, dat de naleving van de welzijns- en 
hygieneregels in NL roodvleesslachterijen hoog is. 
Zie ook onze reacties op de eerdere publicaties van de NVWA: 
www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=2166194176 

www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=3175841792 
 
En zie ook onze reactie op de recente Staat van Voedselveiligheid van de NVWA: 
www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4221173760 
 
Wij stellen verder dat het opportuun is om het aantal boetes waar u uw berichtgeving op 
baseert in het perspectief te zien op het totaal aantal van jaarlijks zo’n 17 miljoen correcte 
slachtingen in Nederland, waarbij elk dier door de NVWA voor en na de slacht gekeurd is en 
dat gesteld kan worden dat bezoedeling van het eindproduct (vlees) met hetzij mest, hetzij 
haren of baansmeer niet aan de orde is, maar eerder in het bedrijfsproces een punt van 
permanente aandacht is om tot het gewenste en gegarandeerde nul-percentage te kunnen 
komen.  
 
Dan uw vragen: 

 

A. De bandsnelheden staan onder strikt toezicht van de NVWA. Een bedrijf mag 
allen die bandsnelheid toepassen die de NVWA accepteert. Verhoging van de 
bandsnelheid mag alleen als de NVWA met een risico analyse de zekerheid 
heeft, dat dit geen negatieve invloed heeft op de hygiëne en de 
noodzakelijke keuringshandelingen. 

http://rtlnieuws.nl/
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2017/09/22/naleving-slachthuizen-hoog-maar-hygiene-karkassen-moet-beter
http://www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=2166194176
http://www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=3175841792
http://www.cov.nl/nieuws/cov-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4221173760


B. De sector werkt met medewerkers die getraind zijn voor hun taak. Voor 
iedere positie zijn er taakbeschrijvingen die vaak ondersteund worden met 
foto’s van de handelingen die de medewerker moet verrichten. Daarnaast is 
er toezicht vanuit de bedrijven, dat de medewerker de handelingen verricht 
zoals is vastgelegd in de kwaliteit handboeken die ondernemingen hanteren 
en die door de NVWA in het kader van HACCP regels als zodanig 
geaccepteerd zijn en onafhankelijk worden ge-audit.  

C. Ondernemingen hebben stopknoppen juist geïnstalleerd om medewerkers 
de mogelijkheid te geven hun werk adequaat en binnen de geldende regels 
te kunnen doen. 

  
2.) De norm voor het aantal bezoedelingen ligt op 0%. Toch blijkt sinds alle 

verbeterplannen die sinds 2013 zijn genomen dat dat niet wordt gehaald. Wat 
gaat de vleessector doen om het aantal bezoedelingen te laten voldoen aan 
de wettelijke norm van 0%? 
 

De wet zegt dat bezoedeling niet mag en als het voorkomt de bezoedeling zo 
snel mogelijk, op een hygiënische manier, moet worden verwijderd, dus niet 
door afspoelen.  
De slachterijen werken derhalve ook zodanig dat bezoedeling zoveel 
mogelijk wordt voorkomen dan wel op hygiënische wijze verwijderd. Op het 
moment van het ingaan naar de koeling moet de bezoedeling nul zijn, maar 
de bedrijven hebben ook daarna nog extra controles om mocht er nog en 
bezoedeling zijn die alsnog te verwijderen. 


