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Slachthuizen  -  Omgevingslawaai tijdens het slachtproces

In het convenant Dierenwelzijn dat op 10 april 2017 tussen de Vlaamse overheid en FEBEV 
(Federatie van het Belgisch Vlees) werd afgesloten na een reeks incidenten in de 
slachthuizen, worden een aantal aanbevelingen geformuleerd om de angst en het ongemak 
bij dieren in de slachtlijn minimaal te houden.

Een van deze aanbevelingen betreft het verminderen van het omgevingslawaai tijdens het 
slachtproces. Dit werd ook besproken in de hoorzitting van de commissie op 6 juni 2018. 
Hierbij werd het volgende gesteld:

“Eens gelost, komen de dieren in een wachtruimte terecht. Afhankelijk van diersoort en 
van lastenboek kan het verblijf daar heel kort tot een aantal uren duren. In een slachthuis 
is er sowieso lawaai, maar het is mogelijk dat te beperken in de wachtruimte. Elke AWO 
moet in staat zijn een analyse van de lawaaibron te maken en te zoeken naar oplossingen 
om het zoveel mogelijk te beperken. Op zich is dit niet onmiddellijk kostenintensief en 
relatief eenvoudig op te lossen.”

1. Welke aanbevelingen, richtlijnen dan wel verplichtingen gelden er momenteel inzake 
de reductie van omgevingslawaai tijdens het slachtproces? In hoeverre zijn ter zake 
goede praktijken bekend en aangemoedigd?

2. In hoeverre treedt de Vlaamse overheid controlerend dan wel sturend op inzake de 
redelijkerwijs maximale reductie van omgevingslawaai tijdens het slachtproces? 
Werden er reeds initiatieven genomen? Zo ja, graag een overzicht.
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ANTWOORD
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1. In het convenant aangaande de aanpak ter bevordering van het dierenwelzijn in de 
slachthuizen dat op 10 april 2017 tussen de Vlaamse Overheid en FEBEV afgesloten 
werd, worden in grote lijnen enkele afspraken gemaakt rond o.a. de functie van de 
functionaris voor het dierenwelzijn, cameratoezicht en een doorlichting van de 
slachthuizen. Heel specifieke aanbevelingen, zoals rond lawaai, staan er niet in.

In de dierenwelzijnswetgeving in slachthuizen staat vermeld dat plotse geluiden in de 
wachtruimte zo veel mogelijk vermeden moeten worden. 

In het samenvattende analyse- en adviesrapport dat de onderzoeksgroep Dier & 
Welzijn van de KUL/Thomas More heeft opgesteld naar aanleiding van de audits die 
ze heeft uitgevoerd in de slachthuizen in het kader van het convenant, wordt lawaai 
wel besproken en worden enkele aanbevelingen gegeven om dit beperken, zoals het 
aanbrengen van dempingsrubbers tussen tegen elkaar botsende metalen onderdelen 
of het maken van een strikte scheiding tussen het gedeelte van het slachthuis met de 
levende dieren en het gedeelte met de geslachte dieren. De onderzoeksgroep Dier & 
Welzijn heeft ook in de slachthuizen waar ze een audit heeft uitgevoerd en waar het 
nodig was, specifieke individuele aanbevelingen gegeven over hoe het geluidsniveau 
beperkt kan worden. 

2. Aangezien de wetgeving geen maximaal geluidsniveau voorschrijft wordt hier niet 
specifiek op gecontroleerd. Maar bij een abnormaal hoog geluidsniveau waar de dieren 
onder lijden kan wel opgetreden worden en kunnen er maatregelen opgelegd worden 
door onze inspecteurs dierenwelzijn. Het registratiesysteem van de controles laat op 
dit moment echter niet toe om na te gaan of dit al voorgevallen is.


