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ADVIES 37-2005: Thuisslachting en verplichte keuring van schapen en geiten voor de  
behoeften van de eigenaar en zijn gezin (dossier Sci Com  2005/42) 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, Overwegende de besprekingen die plaatsvonden tijdens de plenaire zitting van 
9 september 2005; geeft het volgende advies : 
 
Algemene context 
Volgens de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel [1] en de 
wijzigingen daarvan : 
��is er een algemene verplichting om dieren in een slachthuis te slachten behalve voor 

dieren die niet aan de keuring onderworpen zijn (artikel 24) ; 
��geldt ook een algemeen verplichte keuring behalve voor vlees afkomstig van door een 

particulier bij hem thuis geslachte varkens, schapen, geiten, geitjes en lammeren dat 
uitsluitend bestemd is om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien (artikel 2). 

Deze uitzondering op de keuringsplicht maakt het dus mogelijk om deze soorten buiten het 
slachthuis te slachten. De slachting en de dood van een slachtdier moeten evenwel steeds bij 
de gemeente worden aangegeven. De wijze waarop de aangifte moet gebeuren, is vastgelegd 
in het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende 
reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren [2]. Wanneer het de slachting 
betreft van een dier waarvan het vlees bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de 
eigenaar en zijn gezin, hierna particuliere slachting  genoemd, moet de eigenaar van het dier  
(artikel 6 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2004) : 
��zich laten identificeren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen dat hem een registratienummer toekent ; 
��indien het een thuisslachting betreft, hiervan aangifte doen bij de gemeenteontvanger van 

zijn woonplaats en daarbij zijn identiteitskaart voorleggen. De aangifte moet ten minste 
twee werkdagen vóór de slachting gebeuren. 

 
Naast de particuliere slachting in het slachthuis en de thuisslachting, en overeenkomstig 
hetgeen bepaald is in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren (art. 16, § 2, 2de lid), kunnen door de Minister die bevoegd is voor de 
Volksgezondheid tijdelijke slachtplaatsen worden erkend voor het ritueel slachten naar 
aanleiding van het Offerfeest. Vanwege de ontoereikende slachtcapaciteit in de erkende 
slachthuizen op de dag van het Offerfeest, is het uitzonderlijk toegestaan schapen en geiten te 
slachten op plaatsen die tijdelijk door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
worden erkend op advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen [3]. Het van dergelijke slachting afkomstige vlees mag alleen worden bestemd 
voor de behoeften van het gezin van de particulier en mag bijgevolg niet worden verhandeld. 
Hoewel de vrijstelling van de keuringsplicht niet uitdrukkelijk in de wetgeving is opgenomen, 
wordt geen keuring uitgevoerd op van dergelijke slachtverrichtingen afkomstig vlees, dit naar 
analogie met de thuisslachting. In de plaats van een keuring is voorzien in een veterinaire 
controle op het vervoer, de identificatie van de dieren en de documenten, het ontsmetten van 
de voertuigen, het dierenwelzijn, het slachten van de dieren, het behandelen van 
gespecificeerd risicomateriaal (GRM) en de algemene hygiëne [56]. 
 
Referentietermen 
Ter bescherming van de volksgezondheid werden maatregelen getroffen in de slachthuizen, 
uitsnijderijen en slagerijen : 
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��sinds 21 juni 1990 worden de hersenen van runderen die bij het ante mortem onderzoek in 

het slachthuis klinische tekenen vertonen die boviene spongiforme encefalopathie (BSE) 
doen vermoeden hierop histologisch onderzocht   [61] ;  

��sinds 18 september 1990  zijn BSE en scrapie aangifteplichtig [4, 60]; 
��sinds 1 februari 1998 geldt dat gespecificeerd risicomateriaal 1 (GRM) afkomstig van 

slachtdieren systematisch moet worden verwijderd, gekanaliseerd en verbrand [5]; 
��sinds 1 januari 2001 worden systematisch snelle tests uitgevoerd op de hersenen van alle 

runderen van meer van 24 maand oud die bij wijze van noodslachting worden geslacht en 
van alle runderen van meer dan 30 maand oud die routinematig worden geslacht [26, 46] ; 

��sinds 1 april 2002 zijn (steekproefsgewijs) ook snelle opsporingstests uitgevoerd op de 
hersenen van schapen en geiten van meer dan 18 maand oud die met het oog op 
menselijke consumptie werden geslacht [6, 62]; sinds 11 februari 2005 worden deze snelle 
opsporingstests in het slachthuis enkel nog systematisch uitgevoerd bij alle geiten van 
meer dan 18 maand oud [6bis] 

 
Tot op heden werd geen enkel geval van BSE vastgesteld bij schapen. Op grond van een 
studie aan de hand van modellen die rekening houdt met de mogelijke blootstelling van 
schapen aan het BSE-agens afkomstig uit diervoeding in het Verenigd Koninkrijk werd dit 
risico echter op ten hoogste 2 % geraamd [59]. Volgens een andere studie, die alleen rekening 
houdt met de maternale overdracht zouden tussen 0,0016 % en 0,19 % van de schapen in het 
Verenigd Koninkrijk in 1988 besmet geweest zijn [53]. 
 
Overigens werd op 28 januari 2005 een eerste geval van BSE vastgesteld en bevestigd bij een 
Franse geit [57] in aansluiting op een steekproef die in 2002 werd uitgevoerd in een slachthuis 
[37]. De oorsprong van dit geval is nog steeds niet bepaald. Mogelijke verklaringen van de 
oorsprong van dit geval zijn een mogelijke blootstelling van de geiten aan het BSE-agens via 
het voeder of een uiting van het bestaan van een prionenstam bij geiten die aan het ontstaan 
van BSE bij runderen zou kunnen zijn voorafgegaan [37]. De huidige risico’s in verband met 
BSE die samenhangen met het eten van geitenvlees worden als gering beschouwd als het gaat 
om geiten die geboren zijn na de invoering van het verruimde verbod op diermeel in 2001 
[57]. 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd een advies uit te brengen omtrent de 
vraag of de thuisslachting van schapen, geiten, geitjes en lammeren vanuit 
gezondheidsoogpunt een risico zou kunnen inhouden in verband met het garanderen van een 
efficiënte controle op de maatregelen die zijn vastgelegd ter bescherming van de 
volksgezondheid en de veiligheid van de voedselketen. Is het, meer bepaald, gerechtvaardigd 
verder de thuisslachting toe te staan van schapen en geiten die voor de eigen behoeften 
worden geslacht en is het gerechtvaardigd de keuring van het vlees van dergelijke dieren 
verplicht te maken ? 
 
Scrapie is geen zoönose 
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) zijn een groep van neurodegeneratieve 
ziekten die worden gekenmerkt door een zeer lange incubatietijd in vergelijking met de 
levensduur van de gastheersoorten en waarvan scrapie bij schapen het archetype is [7]. 
Scrapie treft schapen, geiten en moeflons [8]. Bij schapen is het een sinds meer dan 250 jaar 

                                                
1 organen en weefsels waarvan de besmettingsstatus wetenschappelijk werd vastgesteld. Voor 
runderen van alle leeftijden gaat het om de amandelen, de ingewanden, het darmscheil en voor 
runderen van meer dan 12 maand oud gaat het om de schedel (inclusief de hersenen en de ogen), 
het ruggenmerg en de wervelkolom. Voor schapen en geiten van alle leeftijden gaat het om de milt en  
de kronkeldarm en voor schapen en geiten van meer dan 12 maand oud gaat het om de schedel 
(inclusief de hersenen en de ogen), het ruggenmerg en de amandelen [44]. 
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bekende besmettelijke en endemische ziekte [9, 10]. Klinische tekenen ervan komen voor bij 
volwassen dieren, vooral bij die van 2 tot 3 jaar oud [11, 12]. Er werd geen enkel klinisch 
geval vastgesteld bij dieren jonger dan 6 maand [13]. De eerste beschrijving van de 
natuurlijke ziekte bij geiten dateert uit 1942 [14]. Sindsdien werden voor deze soort een klein 
aantal gevallen van scrapie gemeld [9, 11]. Thans wordt scrapie beschouwd als een 
besmettelijke ziekte die verticaal en horizontaal wordt overgedragen en waarbij genetische 
factoren een centrale rol spelen [15, 16, 17]. De klinische ziekte uit zich in stoornissen in het 
gedrag, het gevoel en de motoriek, evenwel zonder dat één van deze stoornissen 
pathognomonisch is. Zekerheid bij de diagnose steunt dan ook op het aantreffen van het 
pathologische prioneiwit (PrPres), dat totnogtoe de enige bekende epidemiologische marker is 
[18]. 
 
Scrapie wordt niet beschouwd als een zoönose [19]. De belangstelling voor deze ziekte nam 
evenwel geleidelijk toe in aansluiting op de volgende vaststellingen in verband met het 
optreden van BSE : 
��in 1986 verscheen een nieuwe klinische entiteit, nl. boviene spongiforme encefalopathie 

(BSE) [20]. Vervolgens werd een significante toename vastgesteld van de incidentiegraad 
van BSE, eerst in het Verenigd Koninkrijk en daarna in andere Europese en derde landen 
[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. De evolutie in ruimte en tijd van de incidentie van 
BSE leidde ertoe dat BSE werd omschreven als een nieuwe ziekte [30, 31, 32] ; 

��in 1993 werd in proeven aangetoond dat BSE oraal kan worden overgedragen op schapen 
[33] ; 

��in 1996 werd een piek vastgesteld in de belangstelling voor TSE naar aanleiding van de 
ontdekking van het zoönotisch karakter van BSE, na de eerste beschrijving van een 
nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) [34, 35, 36] ; 

��in 1998 werden in Noorwegen atypische gevallen van scrapie gemeld [49] ; 
��in 2005 werd een eerste natuurlijk geval van BSE vastgesteld bij een Franse geit [37]. 
 
De klinische tekenen, de neuropathologie en de verdeling van het PrPres in het organisme in 
het geval van scrapie bij schapen bleken overeen te stemmen met de resultaten van de  
experimentele overdracht van BSE op schapen [39, 40, 41, 51]. Inoculatie van muizen met 
hersenen of milt van schapen die experimenteel met de BSE-agens waren besmet vertoonden 
echter een hogere infectiositeit van het  reticulo-histiocytair systeem dan bij dezelfde infecties 
met de verwekker van scrapie bij schapen [54]. Verscheidene proefmodellen over de 
fysiopathologie van de infectie wijzen op een verspreiding van de infectieverwekker naar 
lymfoïde weefsels ter hoogte van het spijsverteringskanaal [55]. Bovendien kon het BSE-
agens alleen van de verwekker van scrapie bij schapen worden onderscheiden aan de hand 
van de kenmerken van de moleculen [42, 43]. Bij middel van gevalideerde discriminatietests 
kon BSE worden geïdentificeerd bij een Franse geit waarvan naar aanleiding van de 
uitvoering van georganiseerde opsporingstests in de slachthuizen was verklaard dat zij besmet 
was met een TSE [37]. Tot op heden werd naar aanleiding van de toepassing van die 
technieken echter nog geen enkel geval van BSE vastgesteld bij schapen. 
 
Thans gaat de incidentie van BSE in veel Europese landen in dalende lijn [45] maar deze 
evolutie is moeilijk interpreteerbaar : 1° omdat de gemelde gevallen afkomstig zijn van 
netwerken voor actieve en passieve epidemiologische bewaking die van ongelijke kwaliteit 
waren tot voor 1 januari 2001 (toen in alle Lidstaten van de Europese Unie een gelijkaardig 
systeem voor actieve epidemiologische bewaking werd opgezet overeenkomstig Verordening 
(EG) Nr. 999/2001) [44] en, 2° omdat BSE in de meeste landen een zeldzaamheid blijft [46]. 
In België bleek de evolutie van de gemiddelde leeftijd waarop met BSE besmette runderen 
werden opgespoord een betrouwbare indicator te zijn voor de reële daling van het epidemisch 
verloop [46]. 
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In België werden tijdens de periode 1992-2003, 13 primaire uitbraken van scrapie 
geïdentificeerd. In totaal ging het daarbij om 57 schapen verdeeld over 21 beslagen [47]. In 
2004 werden in totaal 2192 schapen en geiten getest met het oog op de opsporing van TSE. Er 
werden respectievelijk 3, 1 en 7 schapen positief bevonden van de 1650 dieren die werden 
getest in het destructiebedrijf, van de 39 geslachte dieren (gewone slacht) en van de 333 
dieren die werden gedood en onderzocht bij het uitroeien van een haard van scrapie [48]. 
 
Sinds 1998 werden overigens atypische gevallen van scrapie gemeld [49], eerst in Noorwegen 
en daarna in andere Europese landen, waaronder België [50]. Deze atypische gevallen 
vertonen echter een fenotype dat duidelijk verschilt van de BSE-stam [45, 52] : 
��de aangetaste dieren zijn doorgaans oud en vertonen geen klinische tekenen ; 
��doorgaans gaat het om één geval in een beslag (geringe overdraagbaarheid) ; 
��dieren met het gentype ARR/ARR, dat zeer resistent is tegen scrapie, kunnen door deze 

stam worden besmet ; 
��de gevoeligheid van het PrPres ten aanzien van het bij deze stam horende proteïnase K is 

groter en het electroforetisch profiel is karakteristiek ; 
��PrPres lijkt niet verspreid voor te komen in de perifere organen. 
 
Rekening houdend met wat voorafgaat, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het 
risico voor overdracht van TSE van kleine herkauwers op mensen en meer in het algemeen, 
aan het mogelijke risico voor natuurlijke overdracht van TSE tussen verschillende soorten 
[37, 38]. 
 
In verband met het toestaan van de thuisslachting van schapen en geiten voor de eigen 
behoeften en de verplichting om het vlees van deze dieren te keuren 
De problemen die zich op dit vlak kunnen voordoen, zijn samengevat weergegeven in tabel 1.  
 
Het Wetenschappelijk Comité nam de volgende elementen van antwoord in overweging : 
 
Dierenbescherming 
Voorafgaande bedwelming van het dier is, behalve in het geval van rituele slachtingen,  een 
eerste vereiste,  zodat het dier niet onnodig hoeft te lijden. Om die reden mogen rituele 
slachtingen niet bij de particulier thuis plaatsvinden. Het is weinig waarschijnlijk dat deze 
bedwelming in optimale omstandigheden verloopt bij  thuisslachting. Om een aanvaardbaar 
niveau van dierenbescherming te garanderen, zou de thuisslachting moeten worden 
uitgevoerd door daartoe bevoegde (gekwalificeerde) personen, in geschikte lokalen, met 
aangepast materiaal en volgens adequate procedures. 
 
Identificatie, registratie en verkeer 
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen berekende op basis van het 
door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald afval dat bij het Islamitische Offerfeest van 2004 
(op 1 februari), 7265 schapen werden geslacht in tijdelijk erkende slachtplaatsen terwijl 6034 
schapen werden gedood in erkende slachthuizen. Men raamde dat ongeveer 22000 schapen 
illegaal werden geslacht [52]. Deze illegale slachtpraktijken wijzen op een gebrek aan 
identificatie, registratie en toezicht op het verkeer. Deze toestand is nadelig voor het 
risicobeheer op het vlak van de veterinaire volksgezondheid en in het bijzonder voor het 
traceren van bewegingen bij vaststelling van een geval van TSE, een zoönotische ziekte of 
een epizoötische ziekte bij kleine herkauwers. 
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Gebrek aan gezondheidsbewaking met betrekking tot zowel de volksgezondheid 
(zoönosen) als de dierengezondheid 
 

a) Ante mortem onderzoek : 
In België worden schapen en geiten vooral gehouden door particulieren en in kleine aantallen. 
Een ante mortem onderzoek kan alleen correct worden uitgevoerd door dierenartsen die de 
symptomen van de belangrijkste ziekten bij schapen en geiten kennen. 
 
Het uitvoeren van de thuisslachting verlaagt de kwaliteit van de epidemiologische bewaking 
voor TSE vanwege het ontbreken van ante en post mortem onderzoeken en vanwege het feit 
dat een deel van de betreffende populatie (schapen en geiten ouder dan 18 maand) niet wordt 
onderworpen aan de snelle TSE-opsporingstest. Deze handelwijze leidt tevens tot een 
verzwakte gezondheidsbewaking met betrekking tot zowel de volksgezondheid (zoönosen) als 
de dierengezondheid in het algemeen. 
 

b) Geen keuring van vlees van schapen en geiten die worden geslacht om in de eigen 
behoeften te voorzien : 

Vlees van schapen en geiten die door een particulier thuis worden geslacht, wordt niet 
gekeurd. 
 
Voor tijdelijk erkende slachtplaatsen (bij het Offerfeest) voorziet de wetgeving niet 
uitdrukkelijk in een vrijstelling van de veterinaire keuring. In de plaats van een veterinaire 
keuring, is er een veterinaire controle op het vervoer, de identificatie van de dieren en de 
documenten, het ontsmetten van de voertuigen, het dierenwelzijn, het slachten van de dieren, 
de behandeling van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) en de algemene hygiëne [56].  
 

c) Geen verwijdering van GRM van de karkassen en geen afvoer ervan met het oog op 
vernietiging : 

De kennis van de lijst van GRM is bij particulieren ofwel onbestaand ofwel beperkt. 
Bovendien verschilt die lijst al naargelang van de leeftijd en het is waarschijnlijk dat 
particulieren de leeftijd van de geslachte schapen of geiten moeilijk kunnen bepalen. Het is 
overigens weinig waarschijnlijk dat het ruggenmerg systematisch wordt verwijderd aangezien 
daarvoor de wervelkolom moet worden weggenomen.  
 
Het is weinig waarschijnlijk dat de voorschriften inzake bioveiligheid bij  thuisslachting 
worden nageleefd. De veehouders komen immers in aanraking met GRM en nemen eventueel 
ook GRM in. GRM kan het milieu besmetten en de prionen zijn uiterst resistent in de 
buitenomgeving. Het ophalen van GRM (dierlijke bijproducten van categorie 1) levert ook 
logistieke problemen op.  
 

d) Afvoer van dierlijke bijproducten zonder toezicht : 
Dierlijke bijproducten verzamelen, opslaan en afvoeren zijn taken die bij  thuisslachting 
moeilijk uit te voeren zijn. 
 

e) Gebrek aan toezicht op de illegale vleeshandel : 
Het is vrijwel onmogelijk een strenge en sluitende controle uit te oefenen op de bestemming 
van het vlees van schapen en geiten die voor de eigen behoeften van het gezin worden 
geslacht. Niet-gekeurd vlees kan bijgevolg aan consumenten worden verkocht. Die 
consumenten denken evenwel dat alle in de handel aangeboden vlees zorgvuldig en oplettend 
werd gekeurd door de dierenartsen van het FAVV. 
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Wat het Offerfeest betreft, raamde men dat een derde van het vlees aan armen wordt afgestaan 
[52].  
 

f) Hygiënevoorwaarden : 
Het is in het algemeen zo dat het slachten van dieren en het keuren van karkassen in slechte 
hygiënische omstandigheden leidt tot risico’s voor besmetting van karkassen en van mensen. 
Bij thuisslachting is de hygiëne van lokalen, materieel en personen vaak onvoldoende. In de 
tijdelijk erkende slachtplaatsen zouden de hygiënevoorwaarden deze in erkende slachthuizen 
moeten benaderen. 
 
Algemene conclusies en aanbevelingen 
Rekening houdend met wat voorafgaat, meent het Wetenschappelijk Comité dat het niet 
langer gerechtvaardigd is de thuisslachting van kleine herkauwers toe te staan. Wat de 
tijdelijk erkende slachtplaatsen betreft, meent het Wetenschappelijk Comité dat  het in de 
huidige omstandigheden (onvoldoende slachtcapaciteit in erkende slachthuizen) niet 
gerechtvaardigd is deze te verbieden. Het Wetenschappelijk Comité wijst de overheid 
evenwel op de noodzaak om de identificatie en de registratie van kleine herkauwers alsook de 
veterinaire controle te verscherpen, met name via de invoering van een ante en post mortem 
onderzoek van dieren en karkassen om een gepast niveau van gezondheidsbewaking te 
garanderen met betrekking tot zowel de volksgezondheid (zoönosen) als de dierengezondheid. 
 
 
 
 

 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
voorzitter 
Brussel, 9 september 2005 
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Tabel 1. Problemen die zich kunnen voordoen bij thuisslachting en de keuring van vlees van 
voor de eigen behoeften geslachte schapen en geiten 
 

Onderwerp Probleem 
Dierenbescherming ��Geen opleiding voor bedwelmen 
Identificatie, registratie en verkeer van dieren ��Tekortkomingen die nadelig zijn voor de 

beheersing van risico’s in de veterinaire 
volksgezondheid  

Gebrekkige gezondheidsbewaking met 
betrekking tot zowel de volksgezondheid 
(zoönosen) als de dierengezondheid 

��Geen ante mortem onderzoek 
��Geen keuring van vlees van voor de eigen 

behoeften geslachte schapen en geiten  
��Geen verwijdering van GRM van 

karkassen noch afvoer daarvan met het 
oog op vernietiging 

��Afvoer van dierlijke bijproducten zonder 
toezicht 

��Geen registratie van slachting 
��Gebrekkige controle op illegale 

verhandeling van vlees 

Gebrekkige controle op het uitdelen van vlees 
 

��Afstaan aan armen 

Hygiënevoorwaarden ��Onaangepaste hygiëne 
��Gevaar voor besmetting van mens en 

milieu 
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