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REGLEMENT

ARTIKEL 1
Dit reglement van inwendige orde is bestemd voor al 

de gebruikers van de slachtlijnen van Abattoir n.v. :
 −  de concessionarissen met ateliers verbonden aan 
de slachtlijnen en frigo’s 

 −  de uitbaters van de slachtlijnen
 −  externe bedrijven die dieren laten slachten 
 −  particulieren die dieren laten slachten
 −  eventuele bezoekers
Dit reglement heeft als doel om de uitbating van 

het slachthuis op de meest hygiënische wijze te laten 
verlopen.

ARTIKEL 2
Volgens artikel 18 van het K.B. van 22.12.2005 

moeten alle concessiehouders en klanten die op 
regelmatige tijdstippen activiteiten uitvoeren in de 
gebouwen van het slachthuis van Abattoir n.v., een lijst 
aan Abattoir n.v. doorgeven van personen die zich in 
het slachthuisgedeelte moeten begeven. Op deze lijst 
staan vermeld :
 −  de bedrijfsleiding
 −  het personeel dat werkzaam is in dit bedrijf op basis 
van een arbeidsovereenkomst

 −  het personeel dat werkzaam is in dit bedrijf op 
zelfstandige basis
Deze kennisgeving moet vooraf gebeuren, met 

mededeling van één van de in artikel 4 opgesomde 
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werkzaamheden die deze mensen in het slachthuis
gedeelte zullen verrichten.  

Bedrijven waarvan medewerkers gebruik maken van 
de gemeenschappelijke sociale lokalen, melden dit 
ook aan Abattoir n.v..

ARTIKEL 3
Het slachthuisgedeelte wordt aangeduid op bijge

voegd plan en omvat :
 −  de binnengangen op het gelijkvloers
 −  de gemeenschappelijke frigo’s (runderfrigo’s, 
varkensfrigo, schapenfrigo, snelkoeler)

 −  de laadkade.

ARTIKEL 4 
De volgende werkzaamheden worden aan de 

concessiehouders en hun aangestelden of personeel 
toegelaten in het slachthuisgedeelte :
1 Karkassen ophalen uit de frigo en vervoeren naar de 

snijzaal of naar de laadkade.
2  Snijden van karkassen in kwartieren.
3  Transport van rode organen en koppen.
4  Terugbrengen van lege haken en kaders.
5  Ontvetten van runderkarkassen : dit mag enkel 

gebeuren na de keuring en op de daartoe voorziene 
kade.

6  Afsnijden van koppen van de varkenskarkassen, 
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lossnijden van de poten van de varkenskarkassen.
7  Bezichtigen van een karkas.
8  Controle door de concessiehouder van de eigen 

karkassen.
9  Transport van producten van de concessiehouders 

naar de vleesmarkt.

ARTIKEL 5 
Op de slachtvloer (1ste verdiep) wordt enkel het 

personeel toegelaten van de uitbater van de slachtlijn, 
van Abattoir n.v. en van het FAVV. Bezoekers van de 
slachtlijn dienen zich op voorhand aan te melden 
bij de uitbater van de slachtlijnen, bij Abattoir n.v., of 
bij het FAVV. Bezoekers hebben slechts toegang na 
uitdrukkelijke toelating van de uitbater.

ARTIKEL 6 
Iedereen die het slachthuisgedeelte betreedt moet 

duidelijk identificeerbaar zijn door middel van een 
identificatiebadge met foto. Deze identificatiebadges 
zijn enkel te verkrijgen bij Abattoir n.v.. Op de identifi
catiebadges staan volgende gegevens :
 −  naam en voornaam van de drager van de badge
 −  naam van de firma waarvoor hij werkzaam is
 −  de werkzaamheden die de drager van de badge 
mag uitvoeren

Voor bezoekers zijn er bezoekersbadges beschik
baar, waarvoor geen foto nodig is.

Iedere uitsnijderij beschikt over twee bezoe
kersbadges. Deze kunnen enkel en alleen gebruikt 
worden door bezoekers. De bezoekersbadges zijn 
geenszins bedoeld voor vast personeel van de 
concessiehouders.

Bezoekers moeten steeds vergezeld worden door 
een aangestelde van de concessiehouder. Het bezoek 
van grotere groepen aan het slachthuisgedeelte 
dient vooraf aangevraagd te worden aan Abattoir n.v.. 
Alle bezoekers worden geïnventariseerd en moeten 
tekenen voor kennisname van de GMP voorschriften.

ARTIKEL 7
Iedereen die het slachthuisgedeelte betreedt, moet 

zich houden aan de GMPvoorschriften zoals die voor 
bezoekers van het slachthuisgedeelte werden opge
steld (zie bijlage).

ARTIKEL 8
Een respectvolle omgangsvorm is absoluut nood

zakelijk voor alle aanwezigen in het slachthuiscomplex.
Te allen tijde moet volgend gedrag vermeden 

worden :
 −  verbaal of fysiek geweld tegen om het even wie
 −  elk gedrag dat de goede uitbating van de 
slachthuizen hindert

 −  elk gedrag dat de goede naam van Abattoir n.v. of 
het geheel van concessiehouders schaadt

 −  beschadigen van materiaal
Bovenvernoemd gedrag kan door Abattoir n.v. 

worden gesanctioneerd met een tijdelijke of defini
tieve uitsluiting (zie artikel 14).

ARTIKEL 9
Volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden in 

het slachthuisgedeelte :
 −  roken, eten of drinken
 −  voedsel of drank bewaren
 −  stapelen van afval of containers in de 
gemeenschappelijke gang

 −  containers met afval zullen op kosten van de 
overtreder en zonder enig verhaal van zijn kant

 − verwijderd worden uit het slachthuisgedeelte
 −  schoonmaken van materiaal
 −  oneigenlijk gebruik van de gemeenschappelijke 
frigo’s. Het is absoluut verboden om :
 −  runderkarkassen in de varkensfrigo te hangen
 −  karkassen afkomstig uit een ander slachthuis te 
laten hangen op de laadkaai, in de gangen of in de 
gemeenschappelijke frigo’s. Bij inbreuk worden de 
karkassen op kosten van de overtreder uit de frigo 
verwijderd en afgevoerd voor destructie

 −  werkzaamheden die expliciet in uitsnijderijen dienen 
te gebeuren (bv. versnijden van koppen)

ARTIKEL 10
De karkassen mogen hooguit gedurende de vol

gende termijn in de gemeenschappelijke frigo’s blijven 
hangen :
 −  varkenskarkassen hooguit 4 dagen
 −  schapen en geiten karkassen 8 dagen
 −  runder, kalver en paardenkarkassen 8 dagen

Indien deze termijn verstreken is, worden koeling
kosten aangerekend à rato van 100,00 EUR per dag 
voor runderen en kalveren en 10,00 EUR per dag voor 
varkens, schapen en geiten. Deze regel geldt niet wan
neer een karkas door een aangestelde van het FAVV in 
observatie werd gehangen.

ARTIKEL 11
Fotograferen of filmen in het slachthuisgedeelte kan 

slechts na geschreven toelating door de directie van 
Abattoir n.v..

ARTIKEL 12
De concessiehouder zorgt er voor dat de deur van 

zijn werkplaats naar de gang slechts open is geduren
de de tijd die nodig is om de karkassen te ontvangen.

Ook de rolluiken aan de laadkade mogen slechts 
geopend blijven de tijd die nodig is om karkassen in 
de vrachtwagen te laden. Personen, die in het slacht
huisgedeelte toegelaten zijn, dienen gebruik te maken 
van de kleine deuren.

 
ARTIKEL 13

Wanneer door aangestelden van het FAVV of van 
Abattoir n.v. inbreuken worden vastgesteld, zal dit 
rechtstreeks worden gemeld aan de hiërarchisch 
overste van diegene die de inbreuk pleegt. Deze zal 
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de gepaste maatregelen nemen zodat discussie of 
verdere escalatie vermeden wordt.

ARTIKEL 14
Wanneer een concessionaris of zijn personeelslid 

het Reglement van Inwendige Orde niet respecteert, 
en geen gevolg geeft aan door Abattoir n.v. of het 
FAVV schriftelijk overgemaakte opmerkingen, kan 
dit leiden tot een verbod om het slachthuisgedeelte 
te betreden. Meer dan twee omstandig omschreven 
inbreuken tegen het Reglement van Inwendige Orde 
kunnen leiden tot een verbreking van het concessie
contract. De beslissing daartoe wordt genomen door 
de Raad van Bestuur van Abattoir n.v..
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