
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Verklaring Vion over dierenwelzijn aspecten in de slachterij 

 
Vion vindt het handhaven van een hoog niveau van dierenwelzijn in haar slachterijen van 
het grootste belang en heeft hiervoor procedures en maatregelen ingesteld en geborgd.  
 
10 punten overzicht dierenwelzijn bij Vion: 
 
Hoe is dierenwelzijn in de Vion slachterijen geregeld? 

Vion heeft dierenwelzijn op een professionele manier geborgd in haar slachterijen. 
1. Alle personen die werken met levende dieren en met het verdoven en doden van de 

slachtdieren zijn specifiek getraind op dierenwelzijn aspecten van hun werkzaamheden. 
Alle arbeidsplaatsen van deze medewerkers zijn ook dermate ingericht dat zij alle 
noodzakelijke hulpmiddelen ter beschikking hebben om dierenwelzijn continu op een 
correcte wijze te borgen. 

2. Binnen alle slachterijen van Vion zijn opgeleide en erkende dierenwelzijn officers 
aanwezig. Deze personen hebben vergaande bevoegdheden om op een professionele 
wijze onmiddellijk in te grijpen in alle situaties die het dierenwelzijn betreffen, dit is 
inclusief het stopzetten van processen. 

3. Overal waar binnen Vion wordt gewerkt met levende dieren bestaan er uitgebreide 
protocollen waarin wordt voorzien in het borgen van dierenwelzijn. Mocht een dier zich 
een in situatie bevinden waarin het dierenwelzijn kan worden geschaad dan zijn er overal 
faciliteiten aanwezig om elk onnodig lijden van dieren onmiddellijk te voorkomen. 

4. Alle slachterijen werken met verdovingsinstallaties die voldoen aan de hoogste 
standaarden voor dierenwelzijn en voldoen ruimschoots aan de minimale eisen van de 
wetgeving. 
 

 
Hoe is het toezicht op dierenwelzijn geregeld? 

Vion heeft uitgebreide protocollen voor het borgen van dierenwelzijn, Vion vindt dat het 
borgen van dierenwelzijn primair tot haar taak behoort. 
Eigen verantwoordelijkheid van Vion 

1. Medewerkers van Vion monitoren continu het dierenwelzijn van de slachtdieren. Alle 
resultaten van deze monitoring worden schriftelijk vastgelegd. Op deze wijze is op elk 
moment inzichtelijk hoe de situatie ten aanzien van dierenwelzijn is. 

2. Andere, speciaal daartoe opgeleide medewerkers van Vion, verifiëren dagelijks de 
dierenwelzijnsaspecten en situaties. Via deze verificatie wordt eenduidig vastgelegd of 
alle procedures worden gevolgd en of de monitoring van dierenwelzijn op een correct 
wijze wordt uitgevoerd. 

3. Interne auditoren van Vion, dierenartsen met naast hun dierenartsopleiding aanvullende 
training ten aanzien van dierenwelzijn, voeren jaarlijks een interne audit uit op 
dierenwelzijn in elke slachterij. 
 

Onafhankelijk toezicht in opdracht van onze afnemers 



 

 

4. Diverse afnemers van Vion auditen dierenwelzijn in de verschillende slachterijen van 
Vion. 

5. Retailers laten de Vion slachterijen regelmatig onaangekondigd auditen door ervaren 
dierenwelzijnsauditoren afkomstig van onafhankelijke certificerende instellingen. 

 

Toezicht door onafhankelijke geaccrediteerde Instellingen  

6. Onafhankelijk geaccrediteerde dierenwelzijn auditoren controleren regelmatig alle 
slachterijen van Vion. 

7. In alle Nederlandse varkensslachterijen wordt er regelmatig een onafhankelijke 
dierenwelzijnsaudit uitgevoerd in opdracht van de Stichting Beter Leven Keurmerk 
(Dierenbescherming). Alle Nederlandse varkensslachterijen zijn gecertificeerd ten 
aanzien van dierenwelzijn door de Stichting Beter Leven Keurmerk. 

 

Overheidstoezicht 

8. In alle Vion slachterijen zijn altijd minimaal 2 overheidsdierenartsen aanwezig. Eén van 
deze overheidsdierenartsen keurt alle levende dieren en houdt continu toezicht op de stal 
en het verdoven en doden van de dieren. Alle afwijkingen van dieren worden zowel door 
de overheidsdierenarts als door de medewerkers van Vion schriftelijk vastgelegd. 

9. Naast de levende keuring van alle individuele slachtdieren voert de overheid regelmatig 
audits uit op het dierenwelzijn systeem van Vion. Tijdens deze audits gaat het niet alleen 
om de inrichting van de slachterijen maar ook om het goed functioneren van alle 
apparatuur, de correcte werkwijze van alle medewerkers en de eenduidige vastlegging 
van alle gegevens. 

 
Cameratoezicht 

10. CCTV (closed circuit television), in alle Nederlandse Vion slachterijen hangen camera’s 
om toezicht te houden op de processen 24 x 7. Als er zich een incident voordoet is dit 
vastgelegd. Maatregelen worden direct genomen om incidenten te voorkomen en of 
processen/systemen anders in te richten. Vanwege privacy voor de medewerkers in 
beeld worden deze beelden niet publiek gedeeld. 
 

 
Op bovenstaande wijze borgt Vion in al haar slachterijen dierenwelzijn op een professioneel 
niveau. Tevens werkt Vion samen met dierenwelzijnsorganisaties, zoals de 
Dierenbescherming in Nederland en de Tierschutzbund in Duitsland. Opleiders van de 
Universiteit van Bristol (UK) en Fort Collins (USA, Temple Grandin) adviseren Vion 
regelmatig en leiden ook medewerkers van Vion op ten aanzien van dierenwelzijn. 
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