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WAT VERSTAAN WE ONDER DE 
INDELING VAN KARKASSEN?

RUNDEREN

In het slachthuis beoordelen erkende classificeerders bij 
de weging elk runderkarkas op de volgende kenmerken:

 f Categorie (stieren <24mnd “A”, stieren ≥24mnd “B”, 
ossen “C”, koeien die gekalfd hebben “D”, vaarzen “E” 
en runderen die ten minste 8 maanden oud zijn, maar 
jonger zijn dan 12 maanden “Z”);

 f Conformatie (volgens SEUROP-klasse: van superieur 
bevleesd tot gering bevleesd);

 f Vetheidsgraad (van 1 mager tot 5 vet).

Voor de weging van het karkas zijn meerdere 
aanbiedingsvormen toegestaan (bijv. met of zonder 
staart of longhaas). Daarom wordt een code ingevoerd, 
zodat de producent zou kunnen nagaan welke delen 
het karkas nog bevat op het moment van de weging. 
Momenteel zijn er nog 5 aanbiedingsvormen toegestaan 
(codes 0, 2, 3, 5 en 9).

Om de gewichtsverschillen door de aanbiedingsvorm 
op te vangen en een vergelijking over de slachthuizen 
heen mogelijk te maken, wordt tevens een 
standaardgewicht berekend van het karkas. Hierbij 
wordt het vastgestelde warme karkasgewicht door 
middel van correctiecoëfficiënten omgezet naar een 
standaardpresentatie (= code 0). Dat standaardgewicht 
is terug te vinden bij de individuele resultaten op de 
website van de vzw Interprofessionele vereniging voor 
het Belgische vlees (vzw IVB).



VARKENS

In het slachthuis wordt het karkas van elk vleesvarken 
objectief beoordeeld op de volgende kenmerken:

 f het aandeel mager vlees, uitgedrukt in een  
percentage of SEUROP-klasse (verplicht);

 f de conformatie, uitgedrukt in een type-index of  
type-getal (niet verplicht).

Beide kenmerken worden beoordeeld door middel van 
indelingstoestellen, die een erkenning hebben gekregen 
van de minister. Momenteel zijn er 8 toestellen erkend 
voor de bepaling van het aandeel mager vlees en 2  
toestellen voor de bepaling van de conformatie.



WELK BELANG HEEFT DIT VOOR U 
ALS PRODUCENT?
De indeling van volwassen runderen en varkens biedt u 
als producent:

 f meer informatie over uw afgeleverde product, met 
inbegrip van het warme karkasgewicht;

 f een objectieve beoordeling van de kwaliteit van het 
karkas van uw dieren, wat leidt tot een correcte 
verloning;

 f een aantal technische resultaten die kunnen gebruikt 
worden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren;

 f  de beschikbaarheid over algemene 
fokwaardeschattingen via erkende fokkersverenigingen, 
die de selectie op uw bedrijf kunnen helpen sturen;

 f  een kwaliteitsbeoordeling van uw dier dat u, 
gekoppeld aan de prijsnoteringen in de landbouwpers 
en op de website van het Departement Landbouw 
en Visserij (http://lv.vlaanderen.be), een vergelijkende 
waarde oplevert van uw karkas.

INTERESSE IN UW RESULTATEN?
In opdracht van het Departement Landbouw en Visserij 
beheert de vzw IVB een databank, waarin ze alle 
indelingsresultaten bijhoudt. 

 f U kunt inloggen op de website van IVB  
(www.ivb-interprof.be) om uw individuele 
gegevens van uw dieren en verwerkte gegevens op 
bedrijfsniveau te raadplegen. 

Nog geen login? 

Neem dan contact op met IVB:

Vzw IVB, Trekschurenstraat 18, B-3500 Hasselt, 
T 011/26.05.40 | F 011/26.05.41 | @ info@ivb-interprof.be



WAT DOET HET DEPARTEMENT 
LANDBOUW EN VISSERIJ?
Het Departement Landbouw en Visserij staat als bevoegde 
autoriteit in voor:

 f de adviesverlening aan de minister bevoegd voor 
landbouw;

 f het algemeen beleid inzake indeling van karkassen en 
prijsnoteringen;

 f de Vlaamse belangenverdediging bij de opmaak van 
Europese wetgeving;

 f de opmaak en implementatie Vlaamse wetgeving;

 f de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid, 
dat via een overheidsopdracht momenteel gegund is 
aan de Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de 
Universiteit Gent;

 f  het toezicht op de naleving van de Europese en 
Vlaamse wetgeving:

 > onaangekondigd;

 > ter plaatse in de slachthuizen;

 > op basis van een risicoanalyse;

 > minimaal 2 keer per trimester per slachthuis;

 > focus op presentatie, indeling, weging en 
doorstroming van alle resultaten naar IVB, 
leveranciers en producenten; 

 > administratieve controles;

 f  de opvolging en bestraffing van overtredingen 
(waarschuwingen, processen-verbaal, exclusief 
bestuurlijke geldboetes).



CONTACT
Departement Landbouw en Visserij  
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
030 Brussel 
T 02 552 79 20 | F 02 552 79 21

Algemeen beleid & Vlaamse wetgeving inzake 
karkasclassificatie runderen & varkens, en coördinator 
toezicht

Wim Van Moeseke - teamhoofd  
@ wim.vanmoeseke@lv.vlaanderen.be 

Algemeen beleid & Europees wetgeving rundvee en 
prijsnoteringen runderen

Pieter Van Ommeslaeghe - beleidsadviseur 
@ pieter.vanommeslaeghe@lv.vlaanderen.be

Algemeen beleid en Europese wetgeving varkens, 
actieplan varkenshouderij en prijsnoteringen varkens
Glenn Van Herrewege - beleidsadviseur 
@ glenn.vanherrewege@lv.vlaanderen.be

Toezicht in slachthuizen Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Limburg

Willy Van Gastel – expert kwaliteit dierlijke productie  
@ willy.vangastel@lv.vlaanderen.be 

Toezicht in slachthuizen  
Oost- en West-Vlaanderen

Martine De Bock – deskundige karkasclassificatie 
@ martine.debock@lv.vlaanderen.be

WEBSITE
www.vlaanderen.be/landbouw en doorklikken:  
Dier > Runderen (of Varkens) > Karkasclassificatie

UW VRAGEN EN SUGGESTIES 
@ karkasclassificatie@lv.vlaanderen.be
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