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Deze handelingen gebeurden zo snel dat ik tussendoor, vanuit mijn positie, niet 
voldoende kon ingrijpen. Ik noteerde het tijdstip van mijn bevindingen en 
controleerde hierna nog enkele varkens op correcte bedwelming en uitbloeding. 
Hierbij zag ik geen afwijkingen.  
 
Vervolgens ben ik direct naar de kwaliteitsdienst gelopen om, samen met de 
medewerker van de kwaliteitsdienst, de camerabeelden terug te bekijken. Op de 
camerabeelden zagen we dat het betreffende varken heel snel en achterstevoren 
de korf van de automatische verdover was ingelopen. De medewerker bij de korf 
heeft vervolgens de steker verwittigd, waardoor deze klaar stond met de 
handmatige verdooftang. Echter, omdat het varken achterstevoren uit de 
automatische verdover kwam, kon hij niet goed met de verdooftang bij de kop 
komen. Hierna handelde hij zoals hierboven beschreven. Ik heb gevraagd om de 
beelden van het voorval op te slaan ter bewaring. De medewerker van de 
kwaliteitsdienst heeft vervolgens de steker en de medewerker die bij de korf stond 
bij zich geroepen om samen de beelden te bekijken, te melden dat dit niet mag, 
en de correcte acties in dergelijk geval te bespreken. Het bedrijf heeft ook een 
extra handmatige verdooftang besteld, voor aan de overzijde van de lattenband. 
Zowel de steker als de medewerker bij de korf beschikten over een geldig 
getuigschrift van vakbekwaamheid, zie bijlage getuigschrift  (de 
steker). 
 
Ik stelde vast dat een medewerker van het slachthuis die zich bezig hield met het 
doden van dieren of daarmee verband houdende activiteiten er niet voor zorgde 
dat bij de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden werd 
voorkomen en zodoende niet beschikte over het passende vakbekwaamheids-
niveau. Ik zag namelijk dat hij door verkeerd gebruik van de handmatige 
verdooftang een varken twee maal elektrische schokken toediende alvorens een 
correcte kopbedwelming uit te voeren. Hiermee is er ernstig vermijdbaar lijden 
berokkend aan dit varken. Het voorkomen van elektrische schokken vóór de 
bedwelming is een cruciale parameter bij elektrisch verdoven. Juist van eenieder 
met een getuigschrift van vakbekwaamheid mag verwacht worden dat hij/zij weet 
dat dergelijke elektrische schokken, wanneer deze niet doorheen de hersenen 
gaan, niet zorgen voor een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid en juist 
zeer ernstig lijden veroorzaken. Zodoende concludeer ik dat deze medewerker niet 
beschikte over een passend vakbekwaamheidsniveau. 
 
Ik stelde vast dat de toegepaste bedwelmingsmethode niet pijnloos leidde tot 
bewusteloosheid en gevoelloosheid. Ik hoorde namelijk een varken luid gillen nadat 
bij dit onverdoofde varken de verdooftang op beide flanken gebruikt werd. Bij de 
tweede poging stopte het gillen, maar ook toen werden de hersenen niet 
blootgesteld aan een stroomsterkte. Hierdoor kon geen gegeneraliseerd epileptisch 
beeld gegenereerd worden, hetgeen nodig is voor een staat van bewusteloosheid en 
gevoelloosheid. 
 
Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 3, lid 1: bij het doden van dieren en daarmee verband houdende 
activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, 
spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 3, lid 2, de exploitant neemt de nodige maatregelen om te waarborgen dat 
de dieren d) geen tekenen van vermijdbare pijn of angst vertonen; 
Artikel 4, lid 1: dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens 
de methoden en de desbetreffende specifieke toepassingsvoorschriften zoals 
beschreven in bijlage I. De toestand van bewusteloosheid houdt aan tot bij het 
dier de dood is ingetreden.  
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Ik zag dat de varkens in de hokken 3/4 en 10/11 zeer dicht op elkaar stonden en 
niet in hun natuurlijke houding konden staan. De varkens in deze hokken konden 
niet allemaal liggen.  
De varkens in de hokken 3/4 en 10/11 reageerden op elk geluid in hun omgeving. 
Ze sprongen recht en wilden weglopen. Daardoor gingen ze allen op een hoop en 
tegen elkaar zitten. Hierdoor weet ik dat deze varkens veel stress en spanning 
hadden. Ze konden niet rustig blijven liggen en werden telkens weer opgejaagd 
als een ander varken zich bewoog in de groep.  
Het was voor de varkens in de hokken 3/4 en 10/11 ook zeer moeilijk om bij de 
drinkbak te komen. Om aan de drinkwaternippels te komen, moesten de varkens 
andere varkens wegstoten of over andere varkens heen stappen. Dit gaf zeer veel 
onrust en stress bij alle varkens in de hokken 3/4 en 10/11. Als een varken ging 
bewegen in één van deze hokken, werden alle andere varkens opgejaagd om 
plaats te maken.  
 
Ik stelde vast dat er meer varkens in een hok waren ondergebracht dan op het 
bord stond aangegeven voor dat hok als maximale capaciteit voor de 
nachtlevering. De op het slachthuis ondergebrachte varkens in de hokken 3/4 en 
10/11 beschikten daardoor niet over voldoende ruimte om te kunnen staan, te 
gaan liggen en rond te draaien. Er is hierdoor bij het onderbrengen niet voor 
gezorgd dat de varkens elke vermijdbare vorm van pijn en spanning werd 
bespaard. Dat er spanning en stress heerste in de hokken, weet ik omdat de 
varkens zeer veel bewogen en op elkaar gingen staan. Ze maakten hierbij 
krijsende geluiden, wat betekende dat de varkens pijn hadden als ze op elkaar 
gingen staan. 
 
Ik heb al meerdere keren gelijksoortige situaties als bovenbeschreven 
aangetroffen in dit slachthuis. Ik heb telkens aangegeven dat dit niet toegestaan 
was. Het slachthuis nam tot nu toe niet de nodige maatregelen. 
 
Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met:  
Artikel 3, lid 1: Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende 
activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, 
spanning of lijden wordt bespaard.  
Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 2.1.: De 
bedrijfsexploitant dient te waarborgen dat elk dier over voldoende ruimte beschikt 
om te kunnen staan, te gaan liggen en, met uitzondering van afzonderlijk 
gehouden vee, rond te draaien. 
  
Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 
 
Deze bevindingen worden aangerekend. 
 
Overtreder: 
Naam               :
Adres     :
Postcode Plaats :
KvK nummer  :
Soort bedrijf  :
 
Ik heb aan de wellfare officer  gezegd dat ik hierover een RvB zou 
schrijven. 
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