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De veelzijdigheid  
van de slachtinformatie
Tekst: Rob van Ginneken
Beeld: Twan Wiermans

De handelswaarde van karkassen wordt niet uitsluitend bepaald door het geschatte aandeel mager vlees. 

w  F O C U S  O P  D E  S L A C H T B O N
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Voor wat betreft het slachten, wegen en classificeren zijn de rechten van 
de varkenshouder goed geborgd en niet voor discussie vatbaar. Europese 
regelgeving schrijft voor dat de objectiviteit van de waardebepaling van 
het karkas moet zijn vastgelegd in nationale regelgeving. In het kader 
van markttransparantie heeft de EU regels opgesteld waaraan slachters 
moeten voldoen. Deze regels zijn geïmplementeerd in nationale wet-
geving. Zo geldt voor België dat de regels gelden voor slachterijen die 
minimaal 200 varkens per week slachten. In Nederland zijn de regels van 
kracht vanaf 500 slachtvarkens per week.

Aantal classificatiesystemen
De uitbetaling van het karkas wordt overwegend bepaald door het per-
centage mager vlees in combinatie met het gewicht. Echter, zo schrijft 
Europese regelgeving voor, de handelswaarde van karkassen wordt niet 
uitsluitend bepaald door het geschatte aandeel mager vlees. Dat geeft 
slachterijen logischerwijs de ruimte om producten te vragen die passen 
bij hun afzetkanaal.

Maar omdat het percentage mager vlees zo’n belangrijk onderdeel van 
de prijsvorming uitmaakt, zijn er wel regels opgesteld die ervoor zorgen 
dat deze op een juiste manier bepaald wordt. Om het percentage mager 
vlees te bepalen zijn er verschillende technieken in omloop. Sommige 
zijn bekend, zoals autoFOM III en CGM. Eerstgenoemde is ontwikkeld in 
Denemarken en wordt met name in Duitsland steeds meer toe gepast. 
Naar schatting wordt inmiddels ook 70 procent van de Belgische 
vleesvarkens via autoFOM III geclassificeerd. CGM is sinds enkele jaren 
in Nederland de meest gangbare manier van classificatie. Voorheen 
werd de HGP4 gebruikt. Minder bekend zijn de PG2000, Optiscan, 
VCS-2000-3C, FOMII en CSB Image-eater. Deze toestellen verschillen 
onderling sterk. Via ijking wordt gezorgd voor een zo correct mogelijke 
bepaling van het percentage mager vlees en de conformatie.

Omdat de gekozen methode geen invloed mag hebben op de karkas-
waarde, moet de techniek statistisch verantwoord zijn. Die verantwoor-
delijkheid ligt niet bij de slachterijen, maar bij de overheid. In België 
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De slachtbon herbergt veel 
informatie. Zowel financieel als op 
managementniveau kan de varkenshouder 
met de informatie van de slachtbon 
zijn voordeel halen. Of het nu gaat 
over economisch resultaat of over 
gezondheidsprestaties; ook adviseurs 
kunnen met de informatie van een 
slachtbon veel.

Liever gewichtskorting dan te weinig kilo’s
Blijf rekenen aan je afleverstrategie; dat is de boodschap van Kasper Bekker (Kasper Bekker Saldo advies varkenshouderij).  Bekker adviseert 
bedrijven in het verbeteren van hun saldo en het aflevermoment is daar een essentieel onderdeel in. 

“Een varkenshouder gaf me onlangs aan dat hij minder dan een halve 
cent gewichtskorting per kilogram had. Dat zegt iets over het vak-
manschap bij zijn selectie, maar niet veel over het rendement. In de 
huidige marktomstandigheden van dure biggen en hoge vleesprijzen, 
moet het percentage dat te zwaar – en dus buiten concept – geleverd 
wordt op ongeveer 1 procent liggen.”
Ter onderbouwing wijst Bekker naar de marktomstandigheden. 
“Op dit moment liggen er biggen in de stal van 90 euro. Deel je die 
bigkosten over 95 kilogram geslacht gewicht – daarmee heb je geen 
korting – dan ben je per kilogram afgeleverd vlees 0,95 euro kwijt 
aan je big. Weet je dat op te rekken naar 110 kilogram, dan dalen je 
bigkosten per kilogram afgeleverd vlees naar 0,75 euro. Zwaarder 
afleveren kost inderdaad meer voer en wat meer mest, maar dat is 
nooit zoveel als die 20 cent per kilogram die je aan extra opbrengsten 
binnenhaalt. Ik zie weinig varkenshouders die dat risico durven te 
nemen.” 
Bekker neemt als voorbeeld het Vion Robuust concept. “Kortingsvrij 
mag je binnen Robuust tot 113 kilogram leveren. Maar op dit moment 

is het rendabel om op 120 kilogram te leveren en 8 cent korting voor 
lief te nemen. Liever gewichtskorting dan te weinig kilo’s.”
Volgens Bekker variëren kosten om aan het eind een extra kilogram 
geslacht gewicht te produceren ongeveer 1 euro per kg geslacht gewicht 
(voer, mest, uitval en rentekosten). “Wanneer de laatste geproduceerde 
kilogram nog steeds 1,80 euro opbrengt, dan hebben we het over 
marges van 0,80 euro per kg. Dat zijn marges waar we van dromen en 
dus niet aan ons voorbij dienen te laten gaan. Per concept moet goed 
worden gekeken wanneer aan dit feestje een eind komt vanwege de 
kortingen bij te zwaar leveren.

Bekker geeft aan dat op dit moment zwaarder afleveren een saldowinst 
oplevert, maar benadrukt dat er in een andere markt andere keuzes 
gemaakt dienen te worden. “Je moet blijven rekenen aan de marges. 
De marge per dier, die mis ik in alle hulpmiddelen die de veehouders 
hebben. Hoeveel euro brengt – alle kosten meegenomen – elk indivi-
dueel varken op in zijn gewichtsklasse? Op dit moment zullen dat de 
zwaardere varkens zijn, maar dat kan volgend jaar weer anders zijn.” <
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houdt de Cel Begeleiding Karkasclassificatie toezicht op een eerlijk 
slachtproces. In Nederland is dat Kiwa CBS en in Duitsland verschilt 
dat per deelstaat. Wat er op de slachtbon staat over vleeskwaliteit 
mag dus niet aan twijfel onderhevig zijn. Dat is vastgelegd in Europese 
regelgeving. 

Gezondheidsafwijkingen
Naast vleeskwaliteit geeft de slachtbon ook informatie over gezond-
heidskenmerken van de afgeleverde varkens. Voor dierenartsen is dit 
een waardevol hulpmiddel in de diagnostiek (zie inzet). Nadat een varken 
geslacht is, worden de dieren gekeurd bij de vleeskeuring. Organen als 
de longen, de lever, de milt, de nieren en lymfeklieren worden beoor-
deeld en afgestempeld. Er zit verschil tussen de slachterijen. Over het 
algemeen worden pleuritis, longafwijkingen en leverafwijking op dier-
niveau in elke slachterij beoordeeld. Er zijn ook slachterijen die nog extra 
organen beoordelen, zoals de nieren of de verkleving long/lever.

In het geval van het leveren van intacte beren wordt de geurafwijking 
gerapporteerd. Hoewel het niet eenvoudig is om het aantal stinkers te 
verminderen en daar veel managementinvloed aan toegedicht wordt, is 
het wel mogelijk om het effect van bepaalde maatregelen dankzij deze 
rapportage te volgen. 

Wel of niet binnen concept?
De belangrijkste indicator van de slachtbon is het aantal varkens dat 
binnen of buiten het gewichtstraject valt. Dat zegt immers iets over de 
afleverstrategie. Normaal gesproken is het wenselijk dat alle varkens 
binnen het gewichtstraject vallen, maar dan wel liefst net aan de boven-
kant, zodat er zoveel mogelijk kilo’s geleverd zijn. Het blijkt echter dat 
er in de huidige conjunctuur best een risico genomen mag worden in de 
aflevering als de bigkosten door meer kilo’s gedeeld worden.  <

w  F O C U S  O P  D E  S L A C H T B O N

Slachtdata belangrijk onderdeel bedrijfsbegeleiding
Naast de eigenschappen van het karkas met betrekking tot vleeskwaliteit en gewicht, geeft de slachtbon ook informatie over gezondheidsafwijkingen. 
Voor dierenartsen is dit een welkome aanvulling in de diagnostiek. Net als het slachtlijnonderzoek dat – indien noodzakelijk – kan worden aangevraagd.

Het percentage pleuritis, huidafwijking, leveraandoeningen, long-
aandoeningen, nieraandoeningen en afwijkingen aan de poten; een 
slachtbon kan het allemaal vertellen na een aflevering. Volgens dieren-
arts John Vonk (De Varkenspraktijk) zijn het goede hulpmiddelen. “Het 
is gratis informatie die helpt het beeld in de stal te bevestigen. Het 
zou raar zijn als je al een tijdje hoest in de stal waarneemt, maar geen 
pleuritis aantreft aan de slachtlijn.” 
Volgens Vinod Shankar (AdVee dierenartsen) is het vaak een beves-
tiging achteraf. “Het helpt, door de opvolging van gegevens, met 
het analyseren van een behandelplan. Leverafkeuringen kunnen bij-
voorbeeld een indicatie zijn voor het succes van ontworming. Te veel 
longafwijkingen kan de inzet van een enting verantwoorden.”

Niet alle data beschikbaar
Volgens de dierenartsen is het niet vanzelfsprekend dat ze de beschik-
king krijgen over de slachtgegevens van hun klanten. “Ik zou wel graag 
wat meer gegevens willen ontvangen van onze veehouders”, vertelt 
Shankar. Ook Vonk geeft aan niet van alle klanten de gegevens te ont-
vangen. “Van sommige klanten hebben we een inlogcode ontvangen 
waarmee we de slachterijgegevens kunnen binnenhalen. Zolang er 
geen vanzelfsprekendheid is om data te delen, is het voor ons ook niet 
interessant om te investeren in software die de slachtgegevens digitaal 
beschikbaar stelt.” Toch begrijpt Vonk de terughoudendheid van de 
varkenshouders wel. “Er is in het verleden al te vaak misbruik gemaakt 
door ngo’s van data uit de varkenshouderij.”

Meer uit de slachtlijn
Hoewel een slachtbon veel informatie geeft, krijg je pas echt een beeld 
wanneer er een uitgebreid slachtlijnonderzoek (USO) aan gekoppeld 
wordt, aldus Shankar. “Wil je aan de hand van de slachtbon de diepte 
ingaan, dan is een USO aan te raden. Het percentage pleuritis zegt name-
lijk niets over de mate van verkleving aan het karkas. Heeft de verkleving 
de omvang van een stuiver of van de hele borstkas?”
Ook John Vonk denkt dat er nog meer te halen valt uit de gegevens aan 
de slachtlijn. Onderdeel van de karkascontrole is een onaf hankelijke 
beoordeling van het karkas op pathologische afwijkingen. Ook wordt 

er bloed afgenomen door de keurmeesters. “We weten dat sommige 
slachterijen ook onderzoek doen op zoönose. Onder meer op toxo-
plasma en op Mycobacterium avium. Als dierenarts zou ik daar graag 
rapportages van ontvangen. Uiteindelijk worden slachterijen er ook 
beter van als ze alleen maar gezonde varkens ontvangen.” <

Het USO geeft extra verdieping (foto: Studio Knapen).
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VPOV gaat slachtdata benchmarken
Het niet beschikken over alle gegevens uit de slachtlijn, kost de Belgische varkenshouder veel geld, aldus de Vlaamse producentenorganisatie 
varkenshouders (VPOV). Daarom pakte de organisatie in 2017 de handschoen op om slachtdata te gaan vergelijken en zo de veehouder uit te dagen 
om meer in concept te leveren.

Qua afleverstrategie en interpretatie van slachtgegevens kan er 
volgens Bart Teuwen (secretaris VPOV) nog een flinke slag gemaakt 
worden door de Belgische varkenssector. “Traditioneel wordt er vooral 
gekeken naar de gewichten en het vleespercentage. Maar een verge-
lijking maken tussen slachterijen en hun uitbetaling is heel moeilijk. 
In Nederland en Duitsland gebeurt dat transparanter dan in België en 
wij vinden dat daar – in het belang van de veehouder – verandering in 
moet komen.”

Demonstratieproject
Om de technische slachtdata te monitoren is VPOV daarom een 
demonstratieproject gestart waar álle varkenshouders aan kunnen 
deelnemen, om hun slachtdata te verzamelen, te gaan benchmarken 
en zodoende extra rendement aan het bedrijf kunnen toevoegen. “Als 
producentenorganisatie kunnen we beschikken over de uitgebreide 
set aan slachtgegevens, zoals deze verzameld worden door de Inter-
professionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) in opdracht van 
de Vlaamse overheid. “Een individuele veehouder krijgt bijvoorbeeld 
de AutoFOM-meetwaarden niet toegestuurd. En dat zou wellicht ook 
weinig zin hebben om die te bezorgen aan de individuele varkens-
houder. Maar door als groep data te gaan samenleggen en te analy-
seren kan je wel dieper en breder analyseren en vergelijken.”
Daarnaast wordt er met de leden ook gekeken naar de uitbetaling. De 
facturen van de veehouder worden aan de slachtdata gekoppeld en 
zo kan er nagegaan worden waar de faalkosten per veehouder zitten. 
“Alleen al binnen concept leveren kan al veel geld opleveren. Per vracht 

kunnen er enkele honderden euro’s faalkosten zijn omdat er varkens 
afgeleverd worden buiten de gewichtstrajecten.”

Niet individueel afrekenen
Op de vraag hoe het komt waarom er in Vlaanderen nog vrij weinig aan-
dacht is voor slachtdata, reageert Teuwen weifelend. “Dat heeft deels 
te maken met de cultuur in Vlaanderen, maar ook slachterijen hebben 
een zeker belang bij verminderde transparantie. Zolang de gewichten 
uitgeleverd worden en het magervleespercentage bekend is, was dat 
lange tijd voldoende. Maar door de goede samenwerking met de IVB 
kunnen boeren die dat willen ondertussen een pak informatie krijgen 
omtrent karkaskwaliteit.”
Volgens Teuwen is het niet de bedoeling om individuele slachthuizen af 
te rekenen op hun waardering. “Wij willen de varkenshouders feedback 
geven over de relatie tussen de geleverde kwaliteit en hun uitbetaling 
en hen uitdagen daarin verbetering aan te brengen. Beter selecteren 
bij het afleveren kunnen goedbetaalde uurtjes zijn.”
Door de grote hoeveelheid data en de noodzaak om de rapportering 
te automatiseren, heeft VPOV contact gelegd met AgriSyst gezien hun 
ervaring met rapporteringen op slachtdata. Zo ontvangen de Vlaamse 
varkenshouders die meedoen aan het project na iedere vracht auto-
matisch een leveringsrapport, en ieder kwartaal een benchmarkrap-
port. “Met die slachtgegevens in de hand kunnen de boeren sturen op 
afleverstrategie, voer en genetica. En hoe meer data er beschikbaar 
komen, hoe beter je vergelijkingen kan maken om zo de veehouder 
meer inzicht te geven en uiteindelijk meer rendement.” <

Digitalisering van slachtgegevens als managementondersteuning
Een modern vleesvarkensbedrijf krijgt jaarlijks een enorme stroom aan data uit zijn slachtgegevens. Die data vertalen naar managementon-
dersteunende informatie is de uitdaging voor leveranciers van managementpakketten.

De afgelopen decennia nam de digitalisering een vlucht. De oor-
spronkelijke slachtbon van de handelaar is inmiddels vervangen door 
digitale platforms van slachterijen waar gegevens verzameld worden. 
Een volgende stap is het inlezen van slachtdata in het management-
programma om op die manier het management van het bedrijf te 
verbeteren en vergelijkingen te trekken tussen bedrijven, perioden of 
genetica.

Faalkosten
“Nog niet elke veehouder is klaar om zijn slachtgegevens in een digi-
tale omgeving te ontvangen”, vertelt Jelle De Weerdt (Agrovision). 
“20 procent van de klanten zal daarmee aan de slag zijn.” Ook Twan 
van Dijk (AgriSyst) ziet dat het merendeel van zijn klanten nog geen 
gebruikmaakt van de mogelijkheden die data-analyse hen biedt. “Op 
een normale slachtbon staat alle informatie door elkaar. Je kunt geen 
vergelijkingen maken. Pas wanneer je zaken gaat groeperen kun je in 
de tijd analyses maken en conclusies trekken over je management. 
Eigenlijk moet alle informatie op één A4 te zien zijn en meteen hand-
vatten bieden om de volgende levering beter te laten verlopen.” Van 
Dijk doelt met name op een betere sortering van varkens in een vol-
gende levering. “De notering staat vast. Met je afleverstrategie kun je 
snelle slagen maken in je rendement.” De faalkosten in aflever strategie 
zijn volgens Van Dijk groot. “In Duitsland wordt een derde buiten het 

schema geleverd. Op een vracht varkens kan dat zomaar een paar 
honderd euro schelen.”

Maar ook de faalkosten in voerstrategie kunnen snel opgespoord 
worden wanneer de gegevens digitaal worden geanalyseerd, vertelt 
De Weerdt. “Bij autoFOM krijgen we bijvoorbeeld kortingspunten 
terug van de individuele maske, zodat je kunt zien hoeveel euro je aan 
opbrengst gemist hebt. Daar kun je vervolgens in je management weer 
mee aan de slag.” De Weerdt haalt ook aan dat je als individuele vee-
houder binnen een groep boeren jezelf weer kunt gaan vergelijken, als 
je makkelijk analyses kunt maken. “Je kunt onderscheid maken tussen 
genetica en binnen voerbedrijven. Of het effect van een bepaalde 
behandeling binnen dierenartspraktijk opvolgen.” 

Efficiëntere keten
Van Dijk ziet het zelfs nog verder.  Hij ziet in de digitalisering van 
slachtgegevens mogelijkheden om de faalkosten binnen een hele keten 
te verlagen. “Handelaren gebruiken onze software om hun klanten 
te helpen met het verbeteren van hun resultaten omdat zij grotere 
groepen hebben. Of je kunt – zeker in combinatie met andere gegevens 
uit het managementsysteem – een voorspelling doen over aantallen en 
kwaliteit van aanvoer en op die manier samen eenvoudig faalkosten 
reduceren en ketens veel efficiënter inrichten.” <


