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1. Mijn administratie heeft contact gehad met Bioforum, sectororganisatie voor 

biolandbouw en -voeding. Er is voorgesteld om een onderbouwd informatiedossier aan 

te leveren. Dit informatiedossier moet argumenten aanreiken om te onderbouwen of 

een mobiele slachteenheid als een “mobiele of verplaatsbare inrichting of activiteit” zou 

kunnen worden gezien. Echter kan het niet de bedoeling zijn dat er voor mobiele of 

verplaatsbare inrichtingen lagere milieueisen worden getolereerd. De beste 

beschikbare technieken moeten ook voor de mobiele en verplaatsbare inrichtingen het 

uitgangspunt zijn. Dit moet tot uiting komen in een duidelijk en handhaafbaar 

voorwaardenkader per aangeduide mobiele en verplaatsbare inrichting zodat de hinder 

en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een 

aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Bij de uitwerking van dit 

voorwaardenkader zal ook rekening worden gehouden met het specifieke karakter van 

de mobiele en verplaatsbare inrichting in kwestie en dit in nauw overleg en met 

medewerking van de bedrijven die deze mobiele en verplaatsbare inrichtingen wensen 

te exploiteren. Eveneens werd gevraagd dat het informatiedossier de nodige aandacht 

schenkt aan dierenwelzijnsaspecten. 

 

2-3. Mijn administratie heeft op heden één dossier ontvangen dat de algemene werking 

toelicht. Dit dossier benadert de aspecten vanuit voedselveiligheid. We kijken uit naar 

de aanvullingen voor wat betreft in voornoemde aspecten rond milieu, hinder en 

dierenwelzijn. 

 

Wanneer het infodossier blijk geeft dat voldoende waarborgen om de hinder en de 

impact op het leefmilieu te beperken alsook de nodige garanties te bieden voor het 

dierenwelzijn, moet gekeken worden welke juridische oplossing het best aangewend 

kan worden om dit te regelen. Het is voorbarig dat het aanwijzen van een mobiele 

slachteenheid als een “mobiele of verplaatsbare inrichting of activiteit” de passe-

partout hiervoor zou zijn. 

 

4. Dit hangt af van diverse factoren af. Ik wacht in eerste instantie het informatiedossier 

en de bespreking ervan af. Zoals ik reeds heb gezegd tijdens de bespreking in de 

commissie van 15 juli 2020 naar aanleiding van de vraag om uitleg 2856 van dhr. 

Steenwegen is er – naast de omgevingswetgeving – ook nog specifieke regelgeving 

van OVMA, FAVV en de dienst Dierenwelzijn.  


