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1 CONTROLES 

De DMO controleert het hem of haar toegewezen slachthuis iedere slachtdag. Een controle duurt 3 uur, 
tenzij het slachthuis op de desbetreffende dag minder dan 3 uur slacht. Dan wordt de controletijd 
teruggebracht tot de werkelijke slachtduur. Per controle mag ook een half uur administratie 
aangerekend worden. Dit brengt het totaal op 3,5 uur. 
 
Deze drie uren mogen vrij gekozen worden, met dien verstande dat ze aaneensluitend zijn en dat ze 
dagelijks op een ander uur beginnen en zodoende over de verschillende slachtdagen elk uur bestrijken. 
Om een planning te kunnen opmaken dient de DMO zelf iedere week aan het slachthuis de slachturen 
voor de volgende week op te vragen. 
 
Indien een DMO verhinderd is en het hem of haar toegewezen slachthuis niet kan controleren wordt dit 
gemeld aan de dienst Dierenwelzijn. Deze zal indien mogelijk vervanging voorzien. 
Tijdens iedere controle wordt het volledige slachtproces bekeken, van de aankomst en het lossen van de 
dieren tot de verbloeding. 
 
Controles vinden in principe plaats in het onreine gedeelte van het slachthuis, maar indien nodig kan 
het reine gedeelte ook betreden worden, bv. om bepaalde vaststellingen post-mortem te verifiëren, mits 
inachtname van de geldende hygiëneregels. 
 
Tijdens iedere controle worden ook, indien aanwezig, 2 vrachtwagens gecontroleerd. Hierbij wordt 
getracht om  zoveel als mogelijk verschillende vrachtwagens te controleren.  
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2 ADMINISTRATIE 

 
Voor deze controles bestaan 3 verschillende checklisten: 

• Controle dierenwelzijn slachthuis hoefdieren 
• Controle dierenwelzijn slachthuis pluimvee en konijnen 
• Controle dierenwelzijn transport 

 
Deze checklisten gaan vergezeld van een handleiding waarin meer uitleg over de interpretatie van 
sommige punten te vinden is. 
 
Deze checklists vormen de leidraad voor de controle, maar het is niet noodzakelijk om deze steeds 
volledig in te vullen. U hoeft ze ook niet op te sturen. 
 
Iedere controle wordt binnen de 14 dagen geregistreerd via het controleverslag. U vindt het 
webformulier op de website va het Departement Omgeving: 
https://omgeving.vlaanderen.be/controleverslag-slachthuis-dmo 
 
Indien er ernstige tekortkomingen worden vastgesteld wordt een informatieformulier opgemaakt. U 
vindt het webformulier op de website va het Departement Omgeving: 
https://omgeving.vlaanderen.be/informatieformulier-slachthuis-dmo 
 
Op dit informatieformulier worden de vaststellingen nauwkeurig omschreven en worden de gegevens 
van de betrokkenen zorgvuldig genoteerd. Nuttige documenten worden in bijlage toegevoegd (bv. 
TRACES-documenten, VKI’s, afkeuringsbewijzen, … ). Bij voorkeur  worden ook foto’s of video’s 
toegevoegd. Deze bieden een duidelijke toegevoegde waarde.  
 
Om de slachthuisuitbater of de vervoerder op de hoogte te brengen van de vastgestelde overtredingen 
kan u op het webformulier het e-mailadres van de betrokkenen invullen zodat zij een kopie krijgen van 
deze vaststellingen. 
 

3 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Dierenwelzijn is in eerste plaats een verantwoordelijkheid van de slachthuisuitbater. Daarvoor is de 
door hem aangestelde functionaris voor het dierenwelzijn van essentieel belang. Bij uitbreiding ligt deze 
verantwoordelijkheid ook bij de aanvoerders en het bedrijf van oorsprong. 
 

https://omgeving.vlaanderen.be/controleverslag-slachthuis-dmo
https://omgeving.vlaanderen.be/informatieformulier-slachthuis-dmo
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Bij vaststelling van tekortkomingen moet u dat niet alleen noteren en doorgeven maar moet u ervoor 
zorgen dat deze tekortkoming wordt verholpen door actie te eisen. 
 
De BMO van het FAVV is permanent aanwezig en er wordt van hem verwacht dat hij ook het 
dierenwelzijn in het oog houdt. Deze BMO kan aantekeningen over dierenwelzijn aan de DMO van de 
Vlaamse Overheid bezorgen. Omgekeerd worden de BMO’s van het FAVV ook van gedane vaststellingen 
op de hoogte gebracht. Een goede verstandhouding met deze dierenarts is belangrijk. 
 
Verder wordt alle informatie over tekortkomingen en genomen beeldmateriaal vertrouwelijk behandeld.  
.  

4 MATERIAAL 

De DMO staat zelf in voor aanschaf van beschermende werkkledij en laarzen. Dit moet van een donkere 
kleur zijn omdat het de dieren minder afschrikt. Als u het reine gedeelte van het slachthuis wil betreden 
heeft u witte kledij nodig. 

5 FACTURERING 

De DMO maakt maandelijks een factuur op  die ingediend wordt via e-facturatie. Dit wordt nader 
toegelicht in een aparte handleiding. 

6 CONTACTGEGEVENS DIENST DIERENWELZIJN  

E-mail: slachthuistoezicht@vlaanderen.be 
Telefoon: 02 553 67 92 (enkel van 9u tot 16u) 


