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Betreft: Vleeskeuringen

Het levensmiddelenhygiënepakket van 2004 voorziet in specifieke hygiënevoorschriften voor 
vlees ter waarborging van een hoog voedselveiligheidsniveau en ter bescherming van de 
volksgezondheid. Het pakket omvat Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles 
van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, waarin het systeem voor vleeskeuringen is 
vastgesteld.

Op grond van de huidige wetgeving beschikken de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, 
waaronder slachthuizen, over een zekere controlebevoegdheid op en verantwoordelijkheid 
voor de hygiëne in slachthuizen. Bij wit vlees mogen deze exploitanten zelfstandig inspecties 
uitvoeren met behulp van een systeem van gecontracteerde private keuringsassistenten.

Het Europees Parlement wilde echter niet dat deze private keuringen ook bij rood vlees 
zouden worden toegestaan vanwege de grotere risico's in deze sector. Het Parlement was van 
oordeel dat hygiëne-inspecties door officiële, onafhankelijke vleeskeurders zouden moeten 
worden uitgevoerd.

De Commissie publiceerde afgelopen jaar een verslag over "de bij de toepassing van de 
hygiëneverordeningen opgedane ervaring" (COM (2009) 403 definitief), met aansluitend de 
conclusies van de Raad. Het rapport bevat een gedeelte over officiële vleeskeuringen waarin 
wordt voorgesteld de vleeskeuringen te herzien en te moderniseren. Er wordt vermeld dat 
bepaalde lidstaten de inzet van private keuringen ook voor de roodvleessector willen toestaan.
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Inspectieverslagen van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB, DG SANCO) bevestigen de 
zorgen van het Parlement. Volgens de verslagen van het VVB1 leren de ervaringen met 
private keuringsassistenten in de pluimveesector dat de situatie problematisch is. Daarnaast 
wordt aangetoond dat naleving van de verordening tekort schiet bij de officiële controles in de 
roodvleessector. De ernstige tekortkomingen die werden vastgesteld, bijvoorbeeld in 
Frankrijk, Spanje, Italië en het VK, waren hoofdzakelijk het gevolg van een systematisch 
tekort aan middelen om de keuringen uit te voeren. Daardoor waren er onvoldoende keurders 
om het werk adequaat uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften van de 
verordening2.

• Kan de Commissie een toelichting geven op de zaken die in de inspectieverslagen van 
het VVB zijn vastgesteld?

• Is de Commissie van oordeel dat keuringen onafhankelijk moeten zijn en dat er 
voldoende middelen beschikbaar voor moeten zijn, zodat kan worden voldaan aan de 
hygiënenormen van de verordening?

• Deelt de Commissie onze zorg dat het toestaan van keuringen door private 
keuringsassistenten in de roodvleessector waarschijnlijk zal leiden tot een slechtere 
naleving van de voorschriften?

• Welke maatregelen is de Commissie, gezien het belang van deze kwestie, van plan te 
nemen om ervoor te zorgen dat, bij het herzien van de keuringen op dit gebied, met 
name gekeken wordt naar verbetering van de volksgezondheid en niet alleen naar 
efficiencyvoordelen voor de sector?

                                               
1 Inspecties slachthuizen pluimvee: Frankrijk - DG (SANCO)/2008-7827; Finland - DG(SANCO)/2009-8065; 
Cyprus - DG(SANCO)/2009-8064; Letland - DG(SANCO)/2009-8068
2 Inspecties slachthuizen rood vlees: Frankrijk - DG(SANCO)/2009-8231; Spanje- DG(SANCO)/2007-7448; 
Italië - DG(SANCO)/2008-7930; VK - DG(SANCO)/ 2009-8225


