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Acties

Op basis van de input van de inspectíedienst Dierenwelzijn alsook de aanbevelingen op basis van de
audit van Dier&Welzijn, werden volgende acties op touw gezet om de gedane vaststellingen weg te
werken en herhaling te voorkomen.
Per actie wordt een omschrijving gegeven van de desbetreffende actie en de timing van uitvoering.

lndien bíjtiming "onmiddellijk" wordt vermeld dan betekent dit dat deze actie zal worden uítgevoerd
voordat de productie opnieuw wordt opgestart.

3.1

Algemeen

-

procedures

3.1,,1 ACTIE 1 Updaie procedures
3.1.1.1 WAT
Deze actie houdt in dat de bestaande schriftelijke procedure van het proces van aankornst van de
dieren tot het verbloeden én de procedure dierenwelzijn meer gedetailleerd werden uitgeschreven.

De controleprocedures die hierin zìjn opgenomen werden bovendien aangepast
teneinde een antwoord te bÍeden aan de vaststellingen en herhaling te voorkomen.

en uitgebreid

De naam van de procedure PR 3.9.4. werd gewijzigd van "lngangscontrole en registratie levende
dieren" naar "Van ontvangst runderen tot verbloeding" aangezien volgende bijkomende punten zijn
opgenomen

-

:

"5. Drijfgang naar fixatiebox". ln dit bijkomend punt wordt bepaald dat :
o Een afzonderlijke medewerker wordt aangesteld voor het drijven van de dieren naar
de fixatiebox (geen cumul meer met de functie van bedwelmer).
o Er max 4 dieren op wacht mogen staan in de drijfgang naar de fixatiebox.

o

-

-

Het personeelslid dat de dieren in de fixatiebox dient te drijven ervoor dient te zorgen
dat bij het sluiten van het luik de runderen níet geklemd raken.

"6. Fixatiebox". ln dit bijkomend punt wordt bepaald dat :
o lndien het rund bij een eerste bedwelmíng niet volledig is bedwelmd, onmiddell'rjk een
tweede bedwelming dient te worden toegepast.
o lndien een tweede bedwelming wordt toegepast, de AWO moet worden verwittigd en

dit wordt geregistreerd.
'7. Aanhaken". ln dit bijkomend wordt bepaald dat

o

o

:

Voordat de aanhaking gebeurt, er dient te worden nagegaan of de bedwelming goed
is uitgevoerd en wordt ook aangegeven hoe dit kan worden beoordeeld.
lndien de bedwelming niet optimaal is, de AWO onmiddellijk wordt verwittigd en een
nieuwe bedwelmíng wordt uitgevoerd.

Deze toevoegingen dienen ervoor te zorgen dat geen enkel dier nog wordt gedood zonder voldoende

bedwelming.
Het registreren van alle gevallen waarin meer dan 1 bedwelming noodzakelijk is zal de mogelijkheicl
bieden dit te monitoren en na te gaan of b'rjsturing noodzakelijk is.

Voor alle betrokkenen personeelsleden wordt op maandag 18 september 2017 een specifieke
opleiding voorzien rond deze vernieuwde procedure. Het bewijs dat deze opleiding heeft plaats
gevonden werd reeds per mail doorgestuurd op

1-8

september 20L7,

Ook de procedure 5.1.1 "dierenwelzijn" werd herschreven rRet toevoeging van volgende elementen
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:
-

Elektrísche veedrijver in bezit van AWO die permanent op werkvloer aanwezig is.
Camerabewaking tijdens volledig proces van aankomst van de dieren tot aan het verbloeden,
Beschrijving van de symptomen die er op wijzen dat bedwelming niet vof ledig is
Registratie van alle gevallen waarin meer dan 1 maal diende te worden bedwelmd.

Tenslotte werd ook de checklist operationele controle slachtlijn aangepast met controle op het
bedwelmen van de runderen bij 1 op de 3 runderen (ipv nu slechts 5 díeren per slachtdag). Hiermee
gaan wij verder dan de adviezen van de Europese Autoriteit voor de voedselveíligheid die een controle
adviseert op minstens 26%van het aantalgeslachte dieren.
BIJLAGE 4 Bestaande procedure PR 3.9.4. c
BIJLAGE 5 Nieuwe procedure PR 3.9.4 d
BIJLAGE 6 Bestaande procedure PR
BIJLAGE 7 Nieuwe procedure PR

5,1.l.c

5.1.l.d

BIJLAGE 8 Registratieformulier tweede bedwelmÍng RF 5.1.1.1.a
BIJ LAG E

3.1.i.2

14 R.F.5.5. 1,2.d Checklist operationele controle slachtlijn
Tinting

Onmiddellijk. Mbt de vernieuwde procedures werd reeds met alle betrokken personeelsleden een
opleidingsmoment voorzien op maandag 18 september 2Ot7. ln het kader va,n de gesprekken tussen
Slachthuis Verbist en de lnspectie Dierenwelzíjn werden nadien nog een aantal verduidelijkingen
aangebracht aan de procedures. ln het bijzonder maakt o.fr, de brief met kenmerk
DWZ/KDPh6/t.I7 /5 betreffende het gebruik van de electrische prikkelaar nu integraal deel uit van de
procedures. Alvorens de activiteiten worden heropgestart zal daarom een nieuw opleidingsmoment
doorgaan waarbij ALLE procedures nogmaals zullen worden doorlopen met hierb'rj bijzondere
aandacht voor de voorschriften mbt het gebruik van de electrische prikkelaar, Bij elke toekomstige
wijziging van de procedures zal bovendien een nieuw opleidingsmoment worden georganiseerd.

3.1.2
3.1

ACTIE 2 Permanente aanwezigheid AWO

2.1

tllAl

Een van de 2 AWO's zal op permanente wijze aanwezíg zijn in de ruimtes tot aan het verbloeden vanaf
het ogenblik dat eerste dieren worden aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste dier is verbloed.
Dit biedt de AWO de mogelijkheid om :

-

De naleving van de procedures voortdurend op te volgen en onmiddell'rjk in te grijpen en bij te
sturen indien nodig.
Het personeel bij de staan en advies te geven.

Deze permanente aanwezigheid zal minimaal 2 maand ín stand worden gehouden. Na deze periode
zal een evaluatie gebeuren en zal in het bijzonder worden nagegaan of de vernieuwde procedures

volledig zijn ingeburgerd, ln functie van deze evaluatie zal worden beslíst of de permanente
aanwezigheid zal worden behouden. Bij deze evaluatie zal in het bijzonder aandacht worden besteed
aan het gebruik van elektrische veedrijver gedurende de eerste 2 maanden. lndien zou blUkeh dat het

personeel te vlug aan de AWO toestemming vraagt tot gebruik van de elektrische veedrijver of bij
toestemming deze niet gebruikt volgens de voorschriften zal :
De permanente aanwezigheid van 1 van de 2 AWO's met L maand worden verlengd
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-

Een bfjkomend opleídíngsmoment worden voorzien mbt het gebruik van de elektrische
veedrijver.

De permanente aanwezigheid van de AWO zal aldus worden verlengd tot op het ogenblik dat blijkt dat
de procedures goed zijn ingeburgerd en de elektrische veedrijver correct wordt gebruikt.

3.1.2.2

Tinting

Onmiddellijk

3.i-.3

ACTIE 3 Gestructureerd overleg tss AWO en management

3.1..3.1

WAT

Er zal op minstens 1 maal om de 2 weken een rondgang gebeuren door de AWO en de plantmanager.
Na deze rondgang zal er een meeting z'rjn om de bevindingen van de rondgang te bespreken. Daarnaast

zal de AWo deelnemen aan de wekelijkse managementmeeting waarbíj volgende punten aan bod
komen:

-

Klachten tav leverancíers en/of transporteurs.
Klachten ten aanzien van het personeel.
ldeeën tot verdere verbetering van het systeem dierenwelzijn.
Opvolging van het huidige actíeplan.
Opvolging van de opleidingen en rapporten van Dier&Welzijn.

De AWo is een staffunctie bij het topmanagement van Slachthuis Verbist en rapporteert rechtstreeks

aan hen.
BIJLAGE 9 Organigram Slachthuis Verbist

j 1.3.2 Tinting
Onmiddellijk

3.1.'4 ACTIE 4 Aanvoer dieren et'r communicatie leveranciers en vervoerders
3 1.4,1. Wat
Teneinde te verm'ljden dat door leveranciers en vervoerders nog ongeschikte dieren worden
aangevoerd, volgende actie

-

:

Geen aanleveringen meer buiten de werkuren. Hierdoor zullen alle aangevoerde dieren door

de dierenwelz'rjnsfunctionaris of de staloperator kunnen worden gecontroleerd op

hun

welzijnstoestand.
Aan alle leveranciers en vervoerders zal een brief worden bezorgd waarin nogmaals duidelijk
wordt herhaald welke dieren mogen en niet mogen worden aangeleverd.

-

- In de voormeIde communicatie

aan de leveranciers en vervoerders wordt duidelijk

opgenomen dat mbt de naleving van deze voorschriften een nultolerantie zal gelden en zij als
leveranciers / vervoerder van Slachthuis Verbist zullen worden geschrapt bij overtreding.
3.1 1i

2

Tinting

Onmiddellijk
BULAGE 15 Brief voor de leveranciers en vervoerders
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Aanpassingen nav bezoek inspectie Dierwelzijn dd 1,21912017 en audit
Dier&Welzij n op 73 /9 /2011

ACTIE

3.2.L.1

Wat

Zoals hoger reeds vermeld hebben
van Slachthuis Verbist bezocht op

n

van Dier&Welzijn de installaties
septem ber 2Ot7 en hebben zij een aantal voorstellen gedaan

voor aanpassíngen aan de ¡nfrastructuur. Ook bij het bezoek van de inspectiediensten Dierenwelzijn
op 12/9/2077 werden door hen reeds een aantal aanpassingen aan de infrastructuur voorgesteld.
Concreet waren de opmerkingen de volgende

C

:

-

Levende dieren hebben teveel zicht op slachtproces en de geslachte dieren (opmerking van

-

zowel lnspectíediensten als Dier&Welzijn).
Geen veiligheid op het toegangsluik van de fixatiebox (opmerking lnspectîediensten),
Te hoog geluidsniveau van het toegangsluik (opmerkingen Díer&Welzijn).
Dieren teveel bewegingsruimte in de fixatiebox (opmerking lnspectiediensten)
Regelmatige inspectie van de gebruikte pistolen (opmerking lnspectiediensten)

Op basis van beide bezoeken werd door Slachthuis Verbist opdracht gegeven tot enkele onmiddellijke
aanpassingen aan de infrastructuur. Concreet betreft het 7 aanpassingen

-

Afdichten díverse openingen waardoor levende dieren zicht hebben op slachtproces en de
geslachte dieren (3 ingrepen).

-

Aanbrengen gordijn om b'rjkomend zicht op slachtproces te beperken (1 ingreep).
Nieuwe piston in luik van fixatiebox + aanbrengen rubber waardoor deze minder lawaai maakt
bij open- en toegaan (2 ingrepen).

-

Afdichten openingen waar dieren zich zouden kunnen aan kwetsen (1 ingreep).

Deze onmiddellijk aanpassingen dienen eruoor te zorgen dat

:

De dieren rustiger naar de fixatíebox gaan

De dieren rustiger in de fixatiebox staan waárdoor risico op verkeerde bedwelming wordt
gereduceerd,
De nog levende dieren geen zicht meer hebben op het slachtproces.

DezeT aanpassingen zullen op maandag 78/9/20L7 allemaal zijn uîtgevoerd en operationeel zijn.
Volgens Dier&Welzijn zullen in het bijzonder de aanpassingen aan het toegangsluik van de fixatiebox

(veruangen piston + aanbrengen rubber onderaan) tot gevolg hebben dat het geluidsniveau bij het
openen en sluiten van het luik gevoelig zal dalen. Hierdoor zullen de dieren veel minder geëxciteerd

zíjn in de drijfgang en vlotter in de fixatiebox gaan (runderen hebben immers een

hoge

geluidsgevoeligheid). Bovendien is volgens Dier&Welzijn het risico dan ook veel kleiner dat het rund
dat zich op dat moment in tweede posÍtie bevindt mee de fixatiebox wil Íngaan en bij het sluiten van
het luik komt klem te zitten,
Teneinde een en ander verder te garanderen zal ook de drijver (waarvan de enige taak nog het drijven
zal z'rjn) er dienen op toe te zien dat het tweede dier niet mee de fixatiebox ingaat en evt komt klem

te zitten, Desgevallend kan hij hierbij gebruik maken van een stok en hiermee in de richtingvan het
rund te wijzen terwijl hij zich voor het evenwichtspunt van het rund bevindt. ln dat geval heeft het
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rund immers de natuurlijke reflex om te stÕppen en een stap achteruit te zetten (bron ; telonderhoud
met Jos Vanthielen van Dier&Welzíjn).
Tenslotte zullen de dieren, aangezíen zij rustiger in de fixatiebox staan, ook zeer accuraat kunnen
worden bedwelmd;
Volgens Dier&Welz'rjn zijn op die basis in een eerste fase geen verdere aanpassingen aan de fixatiebox

noodzakelijk. De uitgevoerde infrastructuurwerken zullen vanzelfsprekend dienen

te

worden

geêvalueerd na heropstart van de activiteiten. lndien zij toch zouden blijken ontoereikend te zijn zullen
desgevallend bijkomende aanpassingen dienen te gebeuren. Dit alles maakt echter onderdeel uit van

de "audit bedrijf in werking" die door Dier&Welzijn na de heropstart van de activiteiten zal worden
uitgevoerd (zie verder onder ACTIE 7).
BULAGE L0 RF 3.5.9. a Aanpassing

infrastructuur na bezoek inspectiediensten Dierenwelzijn en audit

Dier&Welz'rjn.

3.2.i.2

1-irning

Onmiddellíjk

3.2.2

ACTIE 6 Permanente camerabewaking

3.2.2.1

Wot

Er zullen camera's worden geïnstalleerd waardoor een permanent zicht mogelijk zalzijn vanaf het
tot aan de verbloeding. De bestelling voor de installatie van de camera's is reeds
gebeurd. Zij zullen tegen maandag 18 september 2ort operatíoneel z¡jn.
lossen van de dieren

De beelden die door de camera's worden gemaakt zullen permanent consulteerbaar zijn op volgende

plaatsten

:

Kantoor DMO FAVV
Kantoor AWO's
Kantoor CEO en directie
De beelden zullen retroactief beschikbaar zijn gedurende een periode van 30 dagen.

Zowel de AWO als het management zullen minstens 2 maal per dag de live de beelden van de

.rr.ir',

bekijken. Verder wacht slachthuis Verbist verder de modaliteiten af die door FEBEV en de dienst
Dierenzwelzijn zullen worden uitgewerkt om te komen tot de aantoonbaarheid van het toezicht op
het beelmateriaal (cfr. Convenant FEBEV - dienst Dierenwelzijn) maar die voor zover wij weten nog

niet beschikbaar zijn.
BIJLAGE 11 Goedgekeurde offerte voor installatie camera,s.

3.2.2.2 i irnirtg
Onmiddellijk

3.2,3
3

.2 J.

i

AC-TIE

7 Bijkomende infrastructuurwerken in sanrenwerking nret Dier&Welzijn

tr'/oi

Slachthuis Verbist heeft Dier&Welzijn gevraagd het slachthuis tijdens de heropstart en in de periode
erna te begeleiden, Deze begeleiding zal volgende items omvatten :

-

Technische audit (reeds gebeurd op 13 september 2OI7l

Audit bedrijf ín werking
ACTIEPLAN EEG SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM NV - CONFIDENTIEEL
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Opstellen ana lyserapport
Toetsing registratiedocumenten/p rotoco ls/checklist
Terugkoppeling
Opleiding van vloerpersoneel "Dierwelzijnsvriendelijk en effÍciënt omgaan met runderen in
slachthuis"

Binnen de scope van hun opdracht zullen zij dus technische audit uitvoeren èn een audit bedrijf in
werking op basis waarvan zij verdere voorstellen kunnen doen voor aanpassing van de infrastructuur.
Als onderdeel van hun opdracht zullen zij eveneens een uitgebreide analyse van de oorzaken van de
vastgestelde problemen uitvoeren.
BIJLAGE 12 Voorstel actieplan opstart Dier&Welzijn
BIJLAGE 16 Mail

3.2.3.2
Tijdspad

aan

at analyse van de oorzaken deel uitmaakt van de opdracht

Timlno
:

Bij de heropstart van de activiteiten zal Dier &Welzijn aanwezig z'rjn om te beoordelen of de

reeds uitgevoerde infrastructuurwerken en de aangepaste procedure voldoende garanties
bieden voor de vastgestelde problemen met het drijven en de fixatiebox.
lndien op dat ogenblik wordt vastgesteld dat er zich nog steeds problemen stellen kan

Dier&Welzijn bijkomende aanpassingen vragen díe onmiddellijk zullen worden uitgevoerd.
lndien bijkomende aanpassingen de interventíe vereisen van derden (bijv de leverancier van
de fixatiebox) zal deze onmiddellijk worden gecontacteerd.
lntussen zal in samenspraak met Dier&Welzíjn worden beoordeeld welke voorlopige
maatregelen genomen kunnen worden.
Binnen de 3 weken na opstart bezorgt Dier&Welzijn zijn eindverslag. Alle hierin opgenomen
voorstellen en eventuele verdere aanpassingen zullen onverwijld door Slachthuis Verbíst
worden geïmplementeerd,

3 Pcrsorreel
3 3.1 ACTIE B Ontslag personeelslid
:i

Het personeelslid dat op de beelden van Animal Rights te zien ís terwíjl hij een díer hard aan het slaan
was werd geïdentíficeerd en werd ontslagen
BIJLAGE 3 Beëindiging arbeidsovereenkomst

3.3.2
3

ACTf E

3.2.1

9 Elektrische veedrijver

\A,!tti

De elektrische veedrijver zal in het bezit van de AWO z'rjn die op permanente wijze zal aanwezig zijn

(cfr. hoger). lndien het gebruik van de veedrijver noodzakel'rjk zou zijn, dan dient het personeelslid de
aanwezige AWO te verwittigen zodat kan worden beoordeeld of gebruik noodzakelijk is. lndien dit
inderdaad het geval is dan zal het gebruik gebeuren onder toezicht van de AWO.

De instructie omtrent het gebruik van de elektrische veedrijver is opgenomen in de procedure
Dierenwelzijn. Hierbij zijn ook de voorwaarden opgenomen die zijn opgesomd in de brief met kenmerk
DWZ/KDP/1,6/1.I7/5 vanwege de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse.
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3.3.2.2

Timing

Onmiddellijk

3.3.3

ACTIE 10 Geen cuntul van taak drijver

/

bedwelmer

3.1 Wot
persoon
De
die de dieren dient te bedwelmen zal dit nog als enige taak hebben. Hij zal dieren niet
langer in de fixatiebox dienen te drijven. Hierdoor kan de tijd tussen de fixatie en de bedwelming tot
een minîmum worden beperkt.
3.3

Voor het dfüven van de dieren in de fixatiebox zal een bijkomend personeelslid worden aangesteld.
Tot het takenpakket van dit personeelslid zal ook horen er toezícht op te houden dat geen dieren
geklemd geraken onder het luik van de fixatiebox. Dit personeelslid
3.3 3

2

Timing

Onmiddellijk

3.3.4

ACTIE l-1 Aanpassing procedure bedwehiring en keling

3.3,4.1

Wot

ln de aangepaste procedures die werden opgesteld (zie ACTIE 1) werd ín het bijzonder aandacht
besteed aan de controles nav bedwelming en keling. Concreet

-

:

Het personeelslid dat bedwelmt dient na de bedwelmíng na te gaan of het dÍer voldoende
bedwelmd is en zo nodig nog een tweede maalte bedwelmen.
Op het ogenblik dat het dier uit de fixatíebox wordt.losgelaten dient alvorens het dier wordt
opgetakeld nogmaals een controle te worden uítgevoerd. lndien zou blíjken dat bedwelmíng

-

nog niet volledig is, dient aanwezige AWO onmiddellijk
bijkomend te worden bedwelmd.

te worden verwîttigd en dient

De criteria om te beoordelen of het dier goed is bedwelmd zijn opgenomen in de procedure
Dierenwelzijn (Bijlage 7)

-

:

Geen tongbewegingen zijn
Geen ritmische ademhaling is

Het dier geen poging meer doen om geluid te maken (vocalisatie)
Geen stijve oren heeft
Geen laterale bewegingen van het rund zijn
De pupil volledig open staat
Geen oprichting van het dier aan de haak.

3,3,4,2

T

irttittq

Onmiddellijk,

3.3.5

ACTIE 12 O¡lleidingsprogramma ìn sarnenv,rerking met Dier&Welzijn

3.3.5.1

\^/rtt

Zoals hoger reeds vermeld zal Dier&Welzijn na de heropstart Slachthuis Verbist verder begeleiden
gedurende een periode van minimaal 2 maanden. Binnen de scope van hun opdracht zullen zij in het
bijzonder aandacht besteden aan de opleiding van het personeel. Concreet

-

:

Opleidingstalpersoneel
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Monitoring proces waarbij beeldmateriaal wordt gemaakt om te gebruiken bij de opleiding

-

van het personeel.
De bestaande en toekomstige procedures ínzake dierenwelzijn op de vlciertesten en eventuele
verbeteringen voorstellen en Slachthuis Verbist b'rjstaan bíj de implementatie.

Hierb'tj is een praktische opfeiding voorzien "dierwelz'rjnsvriendelijk en efficiënt omgaan met runderen"

in groepjes van maxÍmaal 8 personen. Binnen de scope van deze opleiding zal op basís van het
beeldmateriaal een analyse gebeuren van de piJnpunten en oorzaken van de vastgestelde problemen
met suggesties voor aanpassíngen.

4

Actieplan inbreul(en -- verbeteracties

lL concrete acties die hierboven werden beschreven en opgesomd werd een actieplan
opgesteld in kolomvorm waarbij in de eerste kolom de omschrijving van de overtreding wordt
Op basis van de

opgenomen zoalsvermeld in de.brief dd.L2/9/2077 van de díenst Dierenwelzijn en in de tweede kolom

de diverse acties worden vermeld welke deze overtreding dienen weg te werken en herhaling te
voorkomen.
DIT ONDERDEEL IS ONGEWUZIGD. WU VERWIJZEN TERZAKE NAAR HET ACTIEPLAN DAT WU OP
VRUDAG 16 SEPTEMBER2OTT HEBBEN DOORGESTUURD.
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Conclusies

Het management van Slachthuis Verbist wil nogmaals herhalen dat wij, níettegenstaande de beelden
misschien anders laten uitschünen, dierenwelz'rjn zeer belangrijk vinden.
De acties en het actieplan dat wij voorleggen wil vooral concreet zijn op de 3 vlakken : procedures
infrastructuur - personeel. Op elk van die vlakkert stellen we concrete acties voor, zonder te

-

vervallen in eindeloos prozg.
Naast deze concrete actíes díe op korte termijn de garantíe bieden dat de vaststellingen worden

weggewerkt en herhaling wordt voorkomen, is het tweede luik de ínzet van Dier&Welzijn. Deze
samenwerking moet ervoor zorgen dat de concrete act¡es die wij voorstellen waar nodig worden
verfijnd of aangevuld én dat de acties nog meer ingebed geraken in de bedrijfscultuur van Slachthuis
Verbist.

Wij hopen dan ook dan dit plan een voldoende basis kan z'rjn om de stillegging van de productie op te
heffen

Louis Verbist
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