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Slachthuissector  -  Rol klokkenluiders 

Bij de bespreking van het doorlichtingsrapport van de Vlaamse slachthuizen in juni 2018 
gaf de minister aan dat de meldingsstructuur binnen de sector zelf aan verbetering toe 
was. De Animal Welfare Officer (AWO) die binnen een slachthuis verantwoordelijk is voor 
het controleren en melden van schendingen van het dierenwelzijn is vaak de 
slachtmeester. Als personeelslid riskeert hij sancties van de werkgever indien hij melding 
maakt bij de overheid.

De minister gaf aan dat het dan ook wenselijk was de AWO een ‘klokkenluidersstatuut’ te 
geven dat hem of haar, zoals bij ambtenaren, beschermt tegen dergelijke repercussies.

1. Hoeveel meldingen van inbreuken op de vigerende wetgeving inzake slachthuizen 
werden gedaan door een aangestelde AWO van het slachthuis in kwestie? Graag een 
overzicht sinds de AWO-functie door Europa verplicht werd op 1 januari 2013.

2. Werd door AWO’ers voor die periode melding gemaakt van sancties van zijn 
werkgever ten gevolge van zijn of haar melding?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beschermen van de AWO binnen 
de slachthuizen tegen sancties voortvloeiend uit eventuele meldingen van dierenleed 
bij de overheid?

4. Tijdens de hoorzitting over de doorlichting van slachthuizen op 6 juni 2018 pleitten 
de onderzoekers ervoor om de continue aanwezigheid van AWO’s bij het slachten te 
verplichten. 

Ging de minister hierop in?
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1-2. Tot op heden heeft de Dienst Dierenwelzijn nog geen meldingen van inbreuken op 
dierenwelzijnswetgeving ontvangen van de functionarissen voor het dierenwelzijn 
in de slachthuizen.

3. De wetgeving werd hiervoor aangepast. Bij besluit van de Vlaamse Regering werd 
bepaald dat de functionaris voor het dierenwelzijn in volledige onafhankelijkheid 
handelt. Hij heeft toegang tot alle gegevens en lokalen van het slachthuis die 
relevant zijn voor zijn opdracht.

De belangrijkste opdracht van de functionaris voor het dierenwelzijn is het bewaken 
van het dierenwelzijn. Als de bedrijfsexploitant van het slachthuis nalaat om de 
nodige maatregelen te nemen om het dierenwelzijn te beschermen, kan de 
functionaris voor het dierenwelzijn dat schriftelijk of elektronisch aan de Dienst 
Dierenwelzijn melden. Hij brengt hierbij de bedrijfsexploitant ervan op de hoogte 
dat hij een melding heeft ingediend. In de periode tussen de melding en het 
afsluiten van het dossier door de Dienst Dierenwelzijn, kan de functionaris voor het 
dierenwelzijn niet ontslagen of vervangen worden, tenzij met een zeer grondige 
motivering.

4. De wetgeving werd op dit punt aangescherpt om een einde te maken aan het feit 
dat soms beroep gedaan werd op externen om deze functie uit te oefenen, die 
weinig in het slachthuis aanwezig waren. De functionaris voor het dierenwelzijn 
moet op jaarbasis tijdens ten minste de helft van de uren dat er dieren geslacht 
worden in het slachthuis aanwezig zijn.


