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Mobiel slachten van 
slachten ?

• # slachthuizen neemt stelselmatig af
steeds moeilijker toegankelijk voor 
kleine aantallen dieren

• Voordelig voor dierenwelzijn en 
vleeskwaliteit

• MSE is praktisch perfect haalbaar

• Wetgeving (voedselveiligheid, 
afvalbeheer, milieuvergunning …) 
maakt het lastig voor een MSE

• Economische haalbaarheid is niet 
evident



MSE voor rundvee
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Mobiele slachteenheid 
voor runderen

https://www.youtube.com/watch?v=pY6HXYFJFTE&list=PLDKJBNlBhhq69YymmW6rRJ1XNnG_2LJeC&index=9&pbjreload=101
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Weidedoding ???
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Mobiler Slachtbox Duitsland
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Mobiele dodingsunit 
runderen en andere
grote dieren 



Schlachtung mit Achtung Germany

Mobile killing unit

https://www.3sat.de/wissen/nano/tiergerechtes

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress

Interessante video’s via deze 
links:

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-1/-/id=1046894/did=22532306/nid=1046894/84n7df/index.html
https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-1/-/id=1046894/did=22532306/nid=1046894/84n7df/index.html
https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-2/-/id=1046894/did=22532312/nid=1046894/i122nn/index.html


Mobile slaughter – Hope and 
Believe

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-
teil-1/-
/id=1046894/did=22532306/nid=1046894/84n7df/index.html

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-
2/-/id=1046894/did=22532312/nid=1046894/i122nn/index.html

https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-1/-/id=1046894/did=22532306/nid=1046894/84n7df/index.html
https://www.swr.de/odysso/ohne-stress-und-leiden-schlachten-teil-2/-/id=1046894/did=22532312/nid=1046894/i122nn/index.html


Slachthuis Dokkum  The Netherlands

Mobile killing unit



Mobiele slachteenheid 
voor pluimvee

uitgangspunten

Capaciteit van 250 à 300 
vleeskippen per dag

15 locaties/maand
≅ 50.000 kippen/jaar

Mogelijkheid voor rechtsreekse
verkoop aan consument én ook
aan groothandel en restaurants

Bio-gecertifieerd, 
maar ook toegankelijk voor niet-bio



Mobiel slachten van 
pluimvee in Vlaanderen

https://www.youtube.com/watch?v=pY6HXYFJFTE&list=PLDKJBNlBhhq69YymmW6rRJ1XNnG_2LJeC&index=9&pbjreload=101










uitgangspunten















uitgangspunten



uitgangspunten



uitgangspunten

Financieel

250 à 300 kippen/slachtdag

Slachtprijs nu (vast slachthuis) = ± 2 euro / kip
Transport is nu ± 1 euro / kip

Slachtprijs mobiel slachten op de boerderij 3 à 3,5 euro/kip

Streefdoel => 50.000 stuks pluimvee/jaar 
Uit marktonderzoek blijkt dat dit haalbaar is



uitgangspunten

Afval

Slachtafval wordt meegenomen naar de centrale staanplaats en 
gekoeld bewaard.

Overeenkomst met een externe firma die slachtafval (bloed, 
veren, ingewanden, koppen, … ) op regelmatige tijdstippen 
ophaalt en vervolgens conform regelgeving verwerkt.



uitgangspunten

Omgeving

- Geurhinder schatten we in als zéér beperkt omwille
- Beperkt aantal slachtdagen per jaar 

- 1 à 3 slachtdagen/jaar
- eerder 1 dan 3

- Beperkt aantal kippen / slachtdag
- 250 à 300 kippen / slachtdag

- Afstand tot de buren
- zie luchtfoto



uitgangspunten

Omgeving

- Reinigingswater
- volume schatten we zéér beperkt in (0,5 à 1 m3)
- wensen we 

- ofwel op te vangen in de mestkelder (cfr. reinigingswater bij het 
reinigen van een stal of van een melkinstallatie)en deze 
vervolgens uit te rijden op het land

- ofwel te lozen
- Indien nodig kunnen technische hulpmiddelen zoals een 

vetopvang of andere



uitgangspunten

Dierenwelzijn

KB 13 juni 2010 – bescherming vleeskuikens 
is echter niet van toepassing op:
a) pluimveebedrijven met minder dan 500 vleeskuikens;

Verordening EG 1099/2009 inzake bescherming van dieren bij het 
doden

Visuele afscherming tussen levende dieren en dode dieren

Verdoving middels een electroshock afgestemd op de grootte van 
het dier incl. digitale registratie van alle parameters 



uitgangspunten

Dierenwelzijn



UITGEVOERD
September 2020: Omgevingsvergunning voor de MSE werd 
ingediend bij de gemeente Maarkedal

December 2020: Aanvraagdossier ingediend ter goedkeuring 
grondplan MSE bij het FAVV

Februari 2021:
•Omgevingsvergunning niet toegekend door de gemeente 
Maarkedal
•Grondplan niet goedgekeurd door het FAVV
•Overleg met verschillende partijen (FAVV, OVAM, gemeente 
Maarkedal, BioForum, De Donderij, ISP, SKK, Departement 
Omgeving, Dienst Dierenwelzijn, Departement Landbouw en 
Visserij, Provincie Oost-Vlaanderen) op 12/02/2021 om een 
stand van zaken toe te lichten en de mogelijkheid te bieden 
om vragen en opmerkingen te formuleren.

April 2021:
•Overleg met de gemeente Maarkedal en Provincie Oost-
Vlaanderen
•Overleg met ophaler bedrijfsafvalwater

Mei 2021:
•Overleg met OVAM
•Overleg met partner voor R&0
•Overleg met partner analyses (water, karkassen, 
oppervlakte)
•Overleg met ophaler dierlijke bijproducten
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Vaststelling/opmerking/vraag Aanpassing/oplossing

De grootte van de ruimten waar zich vlees
en slachtafval bevinden is onvoldoende.
Op het grondplan is er geen voorziening
aanwezig voor de aanvoer van de kippen.
Het slachthuis dient te beschikken over
een lokaal of overdekte ruimte om de
dieren te verzamelen en voor het slachten
te keuren. Er moeten afsluitbare
voorzieningen zijn voor de gekoelde opslag
van voor nadere keuring aangehouden
vlees, en aparte afsluitbare voorzieningen
voor de opslag van voor menselijke
consumptie ongeschikt verklaard vlees.

Op het nieuwe grondplan zijn de 
aanpassingen zichtbaar. In de eerste 
aanhangwagen is er een overdekte 
toevoer voorzien voor de aanvoer van de 
levende dieren.
Zo is er ook een aparte koelruimte in de 
tweede aanhangwagen voor de bewaring 
van de karkassen voor de keuring.
De dierlijke bijproducten worden cfr
procedure II.5 afvalbeheer en DBP 
opgeslagen.

In het grondplan is er geen ruimte
voorzien voor het bewaren van gevaarlijke
producten (bestrijdingsmiddelen,
biociden) en reinigings- en
ontsmettingsproducten.

Op het nieuwe grondplan zijn de 
aanpassingen zichtbaar. In de tweede 
aanhangwagen is er ruimte voorzien voor 
een kleine voorraad reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen. De grote voorraad 
wordt bewaard op de standplaats van de 
MSE alsook de producten gebruikt bij de 
ongediertebestrijding.

Slachthuizen dienen te beschikken over
een duidelijke scheiding tussen de onreine
en de reine zone, teneinde deze laatste te
beschermen tegen iedere vorm van
verontreiniging. Bovendien dienen er ook
maatregelen genomen te worden om te
voorkomen dat water van de onreine zone
vloeit naar de reine zone.

De eerste aanhangwagen bestaat uit 2 
compartimenten, namelijk een reine en 
onreine zone.
Tussen beide zones is een kleine doorgang 
om de karkassen door te sturen via een 
transportketting.
Er is ook een doorgang bestaande uit 
zware plastiek flappen.
De wagen wordt zodanig opgesteld dat de 
vloer afhelt van de propere zone naar de 
vuile zone. Op die manier kan geen vuil 
water naar de reine zone stromen.



Er moeten voldoende aantal goed
geplaatste en gemarkeerde wasbakken
voor het reinigen van de handen
aanwezig zijn. De wasbakken voor het
reinigen van de handen moeten
voorzien zijn van warm en koud
stromend water en van middelen voor
het reinigen en hygiënisch drogen van
de handen.

In zowel de reine als onreine zone is er 
een handenwasgelegenheid voorzien 
van warm en koud water, handzeep, 
handontsmettingsmiddel en een 
papierdispenser.

Plaatsing van mobiel slachteenheid
moet op een verharde ondergrond, deze
voorwaarde dient te worden
opgenomen in het plan.

Deze voorwaarde is opgenomen in II.1.1 
Controle checklijst inrichting en 
werking.

Er moeten voldoende en aangepaste
mechanische, dan wel natuurlijke
ventilatievoorzieningen aanwezig zijn.
De ventilatiesystemen moeten zodanig
zijn geconstrueerd dat filters en andere
onderdelen die regelmatig
schoongemaakt of vervangen moeten
worden, gemakkelijk toegankelijk zijn.
Luchtstromen van vuile naar schone
ruimten moeten worden vermeden.
De stoom afkomstig van de broeiketel
zal een luchtstroom creëren naar de
reine zone. Maatregelingen om deze
luchtstroom te voorkomen en een
beschrijving van de voorzieningen
omtrent ventilatie en de reiniging en
onderhoud hiervan dienen worden
opgenomen in de aanvraag.

Er is een mechanische dampkap 
voorzien boven de broeibak. Deze zuigt 
lucht aan uit de omgeving en ventileert 
deze door een koker in het dak naar 
buiten. Op deze wijze wordt vermeden 
dat onreine lucht naar de reine zone kan 
stromen. Ook waterdampen worden op 
deze wijze adequaat afgezogen.
De reiniging en ontsmetting van de 
ventilatieroosters is opgenomen in II.3 
reinigings- en ontsmettingsplan.



Er wordt beschreven dat er ter hoogte van
de reine zone, een ruimte die gekoeld is
tot 4°C, een sterilisator gebruikt wordt die
water verwarmt tot een minimum van
85°C. Dit zal leiden tot het vormen van
condens, iets wat zeker in de reine zone
beperkt dien te worden. Welke acties
zullen ondernomen worden om
condensvorming te reduceren?

De reine zone zal tot 12°C gekoeld 
worden. De messensterilisator is 
vervangen door een mesdesinfectie met 
Kenosan Lactic volgens II.3 Reinigings- en 
ontsmettingsplan.

Voedselketeninformatie dient 24 uur op
voorhand bij de operator aanwezig te zijn.
In de aanvraag staat dat deze pas 24 uur
op voorhand wordt aangevraagd.

De procedure werd aangepast:
•I.6 Traceerbaarheid
•II.1.1 controle checklijst inrichting en 
werking

De aanvoer van levende dieren dient
beschreven te worden.

De aanvoer van levende dieren is 
beschreven in procedure II.8 
Dierenwelzijn.



De stroom van levende dieren,
producten, personeel,
verpakkingsmateriaal en afval dient
opgenomen worden in de aanvraag.

De verschillende flows zijn aangeduid op 
het grondplan en zullen met de 
aangepaste aanvraag mee verstuurd 
worden.

In het kader van productie wordt er
gebruik gemaakt van verpakkingen die
aan specifieke vereisten moeten voldoen.
Deze vereisten dienen beschreven te
worden.

De conformiteit van 
verpakkingsmaterialen werd beschreven 
in procedure II.9 Contactmaterialen.

In de aanvraag wordt het
productieproces omschreven waarbij
slechts één persoon wordt
tewerkgesteld. Tijdens dit proces is een
zeer grote kans op kruiscontaminatie
door het continue verloop van onrein
naar reine zone. Dit dient aangepast te
worden.

Dit werd aangepast. In de MSE zullen er 2 
personen werkzaam zijn namelijk 1 
persoon in de reine en 1 persoon in de 
onreine zone.



Er werden allerlei vragen gesteld mbt 
het watergebruik:
•de aan -en afvoer van water
•kwaliteit van het water
•ingeschat waterverbruik

Leidingwater wordt in Maarkedal 
afgetapt in IBC’s en mee vervoerd met 
de MSE. Het water ondergaat de 
volgende behandeling: ontharding, 
opwarming en opslag. Er worden 
jaarlijks de nodige analyses voorzien. 
Het bedrijfsafvalwater wordt in lege 
IBC’s opgevangen en mee naar 
Maarkedal getransporteerd. De volle 
IBC’s worden in een opslagloods 
bewaard tot ophaling door een erkende 
ophaler.
Meer info in de volgende procedures:
•II.4 Watervoorziening
•II.5 Afvalbeheer en dierlijke 
bijproducten

De algemene procedures en werkwijze
voor de reiniging en ontsmetting van
gereedschappen en installaties moet
verder worden uitgewerkt. Vb.: een
frequentie van de ontsmetting van de
messen in reine en onreine zone dient
opgenomen te worden in de aanvraag.

Alle info met betrekking tot reiniging en 
ontsmetting is terug te vinden in de 
procedure II.3 Reiniging en ontsmetting. 
Voor de ontstmetting van gereedschap 
zal een aanvraag voor alternatieve 
methode bij het FAVV ingediend 
worden om opwarming (en 
condensvorming) in de MSE te 
voorkomen.

Na de evisceratie worden de
ingewanden gescheiden in producten al
dan niet bestemd voor de humane
consumptie. Een duidelijk onderscheid
tussen producten die bestemd zijn voor
humane consumptie, dierlijke
bijproducten en slachtafval dient
beschreven te worden. Hierbij moet ook
vermeld worden op welke manier de
bewaring en de verdere verwerking
georganiseerd wordt.

Alle informatie rond de productie en 
afvoer van dierlijke bijproducten is te 
vinden in de procedure II.5 Afvalbeheer 
en dierlijke bijproducten.



Preoperationele controle alvorens op te 
starten

Alvorens de MSE in werking treedt op 
locatie zijn er enkele elementen die 
overlopen worden:
•II.1.1 controle checklist inrichting en 
werking
•II.2.3 Registratie 
temperatuurmetingen
•II.3.2 Registratie reiniging en 
ontsmetting

Het grondplan bevat geen adequaat
uitgerust lokaal met onder andere een
computer dat door de veterinaire
dienst dient gebruikt worden in
verband met de keuringsopdracht. Dit is
de verantwoordelijk van het slachthuis
en kan niet opgelegd worden aan de
klant-landbouwer.

Op het grondplan moet een voldoende
aantal toiletten met spoeling aanwezig
zijn die aangesloten zijn op een
adequaat afvoersysteem. De toiletten
moeten schoon zijn en goed worden
onderhouden. Toiletruimten mogen
niet rechtstreeks uitkomen in ruimten
waar onverpakte levensmiddelen
worden gehanteerd of opgeslagen.

In het eerste voorstel werden een 
aantal verantwoordelijken 
(infrastructureel) bij de klant-
landbouwer gelegd. Dit werd nu herleid 
tot enkel de aanwezigheid van een 
toilet bij de klant.
De handenwasgelegenheid van de MSE 
zal volledig uitgerust zijn en gebruikt 
worden. In de MSE worden eveneens 
een bureau en kleedruimte voorzien.



De karkassen dienen volledig afgekoeld
tot 4°C de instelling te verlaten. Hoe
gaat men dit verwezenlijken?

Eén van de vereisten om te slachten bij 
een klant-landbouwer is de 
aanwezigheid van een koeling ter 
plaatse waarin de karkassen bewaard 
worden nadat ze uit de koeling van de 
MSE komen (zie II.1.1 controle 
checklist inrichting en werking).
Door het mobiele karakter zal het 
afkoelingsproces van de karkassen niet 
volledig afgerond kunnen worden 
alvorens deze de koeling van de MSE 
verlaten.

Ante- en postmortemkeuring Het is op dit moment onvoldoende 
duidelijk hoe de ante- en 
postmortemkeuring zal verlopen.

Afwezigheid van een wettelijk kader 
om een MSE te vergunnen
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Voorstel omzendbrief 

Input/bemerkingen tegen 
3 augustus doorgeven aan FAVV

Slachtlocaties ?



www.bioforumvlaanderen.be/mobieleslachteenheid

paul.verbeke@bioforum.be
Telefoon: 03/286.92.68

Met dank!

http://www.bioforumvlaanderen.be/mobieleslachteenheid
mailto:paul.verbeke@bioforumvl.be
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