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1.  Doel 
 

 
Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de na te leven hygiëneregels wanneer andere 

controlediensten dan het FAVV zich toegang wensen te verschaffen tot een slachthuis, ook in de 

gevallen waar snelheid van optreden een bepalende factor is voor het welslagen van de beoogde 

controle. 

 
2.  Toepassingsgebied 

 

 
Controles in slachthuizen door andere diensten dan het FAVV. 

 
3.  Referenties 

 

 
3.1. Wetgeving 

 

 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 

levensmiddelenhygiëne. 

 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 

vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 

 
3.2. Andere 

 
Brochure van het FAVV: “Goede hygiënische praktijken bij controles van bedrijven in de 
voedselketen”: zie website FAVV
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4.  Definities en afkortingen 

 

 
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

LCE: lokale controle-eenheid van het FAVV 

 
5.  Toegang tot de slachthuizen voor andere controlediensten dan het FAVV 

 
Een aantal controlediensten hebben het FAVV laten weten dat ze soms moeilijkheden ondervinden 

om   slachthuizen   te   betreden   en   vooral   om   zich   snel   toegang   te   verschaffen   tot   de 
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http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/goedehygienischepraktijkenbijcontrolesvanbedrijveindevoedselketen.asp 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/goedehygienischepraktijkenbijcontrolesvanbedrijveindevoedselketen.asp


slachtlijn/werklokalen doordat in sommige slachthuizen wordt geschermd met een scrupuleus respect 

voor de hygiëneregels. 

 
5.1. Toegang tot de werklokalen 

 

 
Net als eenieder die de werklokalen van een slachthuis betreedt, dienen ook de controlediensten een 

passend respect op te brengen m.b.t. persoonlijke hygiëne en hygiënisch gedrag
2
. Het FAVV heeft 

daartoe richtsnoeren gegeven aan deze controlediensten, die ze bij hun optreden in de hoogst 

mogelijke mate zullen nastreven. 

 
Als controlediensten hun eigen bevoegdheden hebben (o.a. onbelemmerde toegang tot lokalen), kan 

een exploitant hier op eigen initiatief geen afbreuk aan doen door het inroepen van een scrupuleus 

respect van de hygiëneregels en/of van interne procedures daaromtrent. Het behoort de optredende 

diensten toe de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen (snelle interventie versus uitgebreide 

hygiëneregels) in elk specifiek geval af te wegen. 

Een voorbeeld van een handeling die bij dringende noodzakelijke controles niet prioritair is, is het 

invullen van het bezoekersregister. Het bezoekersregister zou in dergelijke gevallen na afloop van het 

controlebezoek kunnen worden ingevuld. 

In een aantal gevallen, en zeker bij belangrijke interventies, zullen inspecteurs en/of controleurs van 

het FAVV of dierenartsen met opdracht aanwezig zijn. Zij kunnen de collega’s van andere diensten op 

het vlak van hygiëne begeleiden en zo nodig verdere instructies geven. 

 
5.2.  Gebruik van het lokaal voorbehouden voor het FAVV 

 
Verordening (EG) nr. 853/2004
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vereist dat de slachthuizen beschikken over een afsluitbare 

voorziening of, waar nodig, een apart lokaal met een adequate uitrusting die uitsluitend door de 

veterinaire dienst gebruikt mag worden. Hiermee wordt het lokaal bedoeld dat ter beschikking staat 

van de officiële dierenarts(en) van het FAVV. 

 
Indien andere controlediensten dan het FAVV zich aanmelden in het slachthuis, dienen zij om zich om 

te kleden in de regel gebruik te maken van de kleedruimtes die de slachthuisexploitant ter beschikking 

stelt. Deze laatste kan daarvoor niet doorverwijzen naar de lokalen van de veterinaire dienst. 

Indien er voorafgaandelijk een afspraak werd gemaakt tussen de betrokken controledienst en het 

FAVV (m.n. de LCE waar het slachthuis is gelegen), kan het lokaal dat is voorbehouden voor de 

officiële dierenarts(en) van het FAVV overeenkomstig de mogelijkheden die het biedt (omkleden, 

administratief werk, …) wel sporadisch (d.w.z. hoogstens enkele keren per jaar) gebruikt worden door 

andere controlediensten. 

 
6.  Bijlagen 

 

/ 
7.  Overzicht van de revisies 

 
Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0   08/08/2013   Originele versie 

1.1 publicatiedatum De enige wijziging betreft de vervanging van het woord PCE door LCE. 
  

 
 

2   
Cfr.  verordeningen (EG)  nr.  852/2004  en  853/2004  en  de  FAVV-brochure    “Persoonlijke  hygiëne  in  bedrijven  in  de 

voedselketen”. 
3 

Bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, punt 9 (als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren) en bijlage III, sectie II, hoofdstuk II, punt 7 
(pluimvee en lagomorfen). 
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