Overzicht regelgeving inzake aangifte tegen slachthuis Westfort en de NVWA
Verordening 1099/2009
Artikel 3
Algemene voorschriften voor het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten
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.
2. Voor de toepassing van lid 1 nemen bedrijfsexploitanten met name de noodzakelijke maatregelen om te
waarborgen dat dieren:
a) fysiek comfort en fysieke bescherming wordt geboden, met name doordat zij schoon worden gehouden,
in een omgeving met adequate thermische omstandigheden die ook bescherming biedt tegen vallen of
uitglijden;
b) beschermd zijn tegen letsel;
c) behandeld en gehuisvest worden in overeenstemming met hun normale gedrag;
d) geen tekenen van vermijdbare pijn, angst, of abnormaal gedrag vertonen;
e) niet te lijden hebben van een langdurig gebrek aan voer of drinkwater;
f) niet in vermijdbaar contact komen met andere dieren die hun welzijn zouden kunnen schaden.

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 7
Vakbekwaamheidsniveau en getuigschrift van vakbekwaamheid
1. Het doden van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door personeel dat over het passende vakbekwaamheidsniveau beschikt om dit
te kunnen doen zonder enige vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bij de dieren te veroorzaken.
2. De bedrijfsexploitanten zien erop toe dat de volgende slachtactiviteiten uitsluitend worden verricht door
personen die beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid voor dergelijke activiteiten
overeenkomstig artikel 21, waaruit blijkt dat zij in staat zijn deze uit te voeren overeenkomstig de in deze
verordening vastgestelde voorschriften:
a) het behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie;
Art. 22
niet naleving
Artikel 22 Niet-naleving

1. Voor de toepassing van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 882/2004 kan de bevoegde autoriteit met
name: a) van bedrijfsexploitanten verlangen dat zij hun standaardwerkwijzen aanpassen en meer in het
bijzonder hun productie vertragen dan wel stopzetten;
b) van bedrijfsexploitanten verlangen dat zij de frequentie van de in artikel 5 bedoelde controles verhogen
en de in artikel 16 bedoelde monitoringprocedures wijzigen;
c) de uit hoofde van deze verordening afgegeven getuigschriften van vakbekwaamheid schorsen of
intrekken voor personen die blijk geven van onvoldoende vaardigheden, kennis of besef met betrekking tot
de taken waarvoor het getuigschrift van vakbekwaamheid was afgegeven;
d) de delegatie van bevoegdheden als bedoeld in artikel 21, lid 2, schorsen of intrekken;
e) verlangen dat de instructies bedoeld in artikel 8 worden gewijzigd met inachtneming van de in artikel 20,
lid 1, onder b), bedoelde wetenschappelijke adviezen.
2. Indien een bevoegde autoriteit een getuigschrift van vakbekwaamheid schorst of intrekt, brengt zij de
autoriteit die het getuigschrift heeft verstrekt van haar besluit op de hoogte.
Bijlage 2
Onderbrengvoorzieningen voor dieren die niet in containers worden afgeleverd
2.1. Hokken, drijfgangen en looppaden zijn zodanig ontworpen en gebouwd dat:
a) de dieren zich middels hun normale loopgedrag en zonder afleiding vrij in de gewenste richting kunnen
bewegen;
Bijlage 3
Operationele voorschriften
1.8. Het is verboden:
a) de dieren te slaan of te schoppen;
b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren
vermijdbare pijn of vermijdbaar lijden berokkent
Art 2.1 Dierenmishandeling Wet dieren
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig
doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het
dier te benadelen.
2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van
zijn toestand ongeschikt is;
Art.2.2.8 Onthouden van de nodige verzorgen Wet dieren
Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden.
Waarbij ook wordt verwezen naar Art. 8.12 lid 6 Wet dieren over de strafmaat:
Indien gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.4, 2.1, eerste
lid, 2.2, achtste lid, 2.8, eerste lid, onderdeel a, en derde en vierde lid voor wat betreft de onderwerpen,
bedoeld in het vierde lid, onderdelen a, b en c, in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn gepleegd, kan
een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie.
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