
 
ALGEMEEN PRESS STATEMENT  

De NV Sus Campiniae, een samenwerking tussen de Groep Noordvlees en de Groep Vanden 
Avenne, opent vandaag voor het eerst haar deuren. Alle medewerkers van beide groepen 
alsook sectorleden zoals klanten en leveranciers uit binnen- en buitenland werden uitgenodigd 
om de site te bezoeken. Dit gebeurt in aanwezigheid van Europees Commissaris voor 
Landbouw Phil Hogan, Federaal minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw 
en Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme en Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel 
Pieter De Crem. Later dit jaar zal Sus Campiniae ook de buurtbewoners en de pers uitnodigen 
om het bedrijf te bezoeken.  

Sus Campiniae hecht veel belang aan het vertrouwen van haar buurtbewoners en heeft er 
van bij de start over gewaakt dat het slachthuis werd gebouwd met respect voor zowel de 
buurtbewoners als het milieu. Zowel gedurende de bouwwerken als nu het slachthuis in 
opstart is, wordt er strikt toegezien op de naleving van alle bijzondere voorwaarden zoals 
deze werden vastgelegd in de milieu- en bouwvergunningen.  

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verleende de milieuvergunning 
voor het slachthuis op 22 juli 2015. De stedenbouwkundige vergunning werd door de 
Antwerpse Deputatie op 10 september 2015 goedgekeurd. Tegen beide vergunningen werd 
beroep aangetekend. De Raad van Vergunningsbetwistingen wees het verzoek tot schorsing 
van de stedenbouwkundige vergunning intussen af waardoor de bouwvergunning definitief 
verworven is. Na de eerdere uitspraak van de auditeur van de Raad van State zal een verdere 
uitspraak over de milieuvergunning volgen begin 2018. De auditeur verklaarde het beroep 
gegrond, niet op basis van inhoudelijke redenen maar op basis van motiveringsredenen. Als 
de Raad van State de milieuvergunning zou vernietigen is het woord opnieuw aan minister 
Joke Schauvliege om de vergunning opnieuw te beoordelen en te motiveren.   

Sus Campiniae startte intussen in het voorjaar met de proefslachtingen. Tijdens deze 
opstartfase wordt de slachtlijn zeer uitgebreid en nauwkeurig getest om volledig in orde te 
zijn met alle voorwaarden inzake kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Het slachthuis 
is onderhevig aan regelmatige keuringen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV) en andere keuringsorganisaties. Het bedrijf hecht bovendien een 
uitermate groot belang aan de optimalisatie van kwaliteit, dierenwelzijn en milieu. Intussen 
werd Sus Campiniae uitgebreid geauditeerd en gevalideerd voor de kwaliteitslabels ACS, 
Comeos, FEBEV+, Certus, BRC en IFS.  

“Dit nieuwe slachthuis met 150 rechtstreekse arbeidsplaatsen betekent immers een 
belangrijke economische meerwaarde voor de regio. Wij hebben er steeds naar gestreefd dit 
nieuwe slachthuis te bouwen en nu ook uit te baten met respect voor het milieu, dierenwelzijn 
én de buurtbewoners, met wie wij een duurzame relatie willen onderhouden.” zegt Dirk Nelen, 
CEO Noordvlees Groep. “Als er op een industrieterrein en voldoende verwijderd van de 
bevolking al geen slachthuis mag komen, mag het nergens komen. Wij werken in afwachting 
van de uitspraak van de Raad van State de komende maanden verder aan onze opstart en 
vandaag verwelkomen we voor het eerst 3000 mensen van onze eigen bedrijven en van 
klanten en leveranciers op onze site. Later dit jaar zullen we, zoals van bij de start beloofd, 
ook de buren uitnodigen om ons bedrijf te bezoeken.” aldus nog Dirk Nelen.  

Patrick Vanden Avenne, Manager van de Vanden Avenne groep: “Dit is een mooi project, voor 
zowel Vanden Avenne als Noordvlees, voor de varkenssector én voor de Kempische regio. Met 



 
Sus Campiniae brengen we een aanzienlijke bijdrage aan het economisch belang van de regio. 
Dit gebeurt onder meer door de creatie van 150 nieuwe arbeidsplaatsen via rechtstreekse 
tewerkstelling, wat geen alledaagse gebeurtenis is in deze turbulente tijden.” “Tevens kunnen 
we dankzij dit nieuwe slachthuis nog meer inzetten op export naar onze verschillende 
afzetmarkten, meehelpen aan het structurele herstel van de Belgische varkenssector en 
tevens een boost geven aan de verdere groei van de Groep Noordvlees en de Groep Vanden 
Avenne.” besluit Patrick Vanden Avenne.  
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