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Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,

Via deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte van de 
gang van zaken in ons bedrijf.

Na onze officiële opening voor de varkenssector in september vorig 
jaar, stelden we op 22 december 2017 met veel plezier onze deuren 
open voor de omwonenden van het slachthuis. Iets meer dan 40 
buurtbewoners schreven zich in voor onze ‘Burendag’ en zij kregen 
een leerrijke rondleiding in ons bedrijf, gevolgd door een hapje en 
een drankje in onze cafetaria. Er waren heel wat positieve reacties op 
ons initiatief. Een uitgebreider verslag kunnen jullie verder in deze 
nieuwsbrief lezen.

Wij doen er alles aan om producten van de beste kwaliteit af te leveren, 
zodat iedereen kan genieten van een heerlijk stukje varkensvlees. 
Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie heel wat informatie over 
welke maatregelen wij nemen om jullie varkensvlees van de hoogste 
kwaliteit te garanderen.

Wij houden jullie ook graag op de hoogte van hoeveel mensen er bij 
Sus Campiniae werken, voor welke posities we momenteel nog op 
zoek zijn naar medewerkers en hoe kandidaten voor een job bij 
Sus Campiniae kunnen solliciteren.

Tot slot geven we jullie ook graag mee dat jullie vanaf nu voor meldingen 
en klachten i.v.m. ons bedrijf terecht kunnen op het e-mailadres 
meldpunt@sus-campiniae.be

Veel leesplezier en alvast een prettige zomer toegewenst!

De directie van NV Sus Campiniae  

MILIEUVERGUNNING 
Zoals ook in onze vorige nieuwsbrieven houden wij 
jullie graag op de hoogte van de stand van zaken 
in de procedure rond de milieuvergunning van ons 
slachthuis. Op 29 maart 2018 besliste de Raad van 
State om de in 2015 verleende milieuvergunning voor 
Sus Campiniae te vernietigen. Dit gebeurde niet op 
basis van inhoudelijke redenen, maar enkel omwille 
van onvoldoende motivering. Dit betekent dat het 
beroep hernomen wordt en de minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw Joke Schauvliege nog enkele 
maanden (tot begin augustus, met mogelijkheid tot 
verlenging tot begin oktober) de tijd krijgt om haar 
motivering opnieuw te beoordelen en bijkomend te 
staven. We hebben er alle vertrouwen in dat na een 
bijstelling van de motivering van de minister de 
milieuvergunning definitief zal worden goedgekeurd. 
Ondertussen blijft Sus Campiniae operationeel op 
basis van de eerder door de provincie afgeleverde 
vergunning en blijven wij er alles aan doen om ervoor 
te zorgen dat ons slachthuis een zo min mogelijke 
impact heeft op de ruime omgeving. 



Burendag
Op 22 december 2017 nodigden wij alle buurtbewoners uit om 
ons slachthuis in werking te bezoeken tijdens onze ‘Burendag’. 
We ontvingen iets meer dan 40 inschrijvingen en onze 
verantwoordelijken stonden van ’s morgens vroeg paraat 
om de geïnteresseerden doorheen het hele slachthuis 
rond te leiden. Met enthousiasme legden ze de verschillende 
stappen in het slachtproces uit en beantwoordden ze de 
talrijke vragen van de aanwezigen. Nadien konden alle 
bezoekers in de cafetaria gezellig bijpraten terwijl ze genoten 
van een hapje en een drankje, én werd de alom geprezen taart, 
met bijpassend marsepeinen varken, aangesneden. We kregen 
heel wat positieve reacties achteraf, waardoor we met plezier 
kunnen terugkijken op deze geslaagde dag. In naam van de 
directie van Sus Campiniae: bedankt voor jullie komst! 

“De varkens zijn 
opvallend rustig. 

Dat had ik helemaal 
niet verwacht. 

En ik stond ook versteld 
van de erg propere omgeving; 

de hygiëne is gewoon top!” 
(buurtbewoner)

“Ik vond het een erg 
goed initiatief. Zo weten 
wij als buurtbewoners 

nu ook eens hoe alles werkt. 
De ontvangst was helemaal 

in orde! Bedankt voor 
de leuke dag!” 

(buurtbewoner)

Wist-je-dat?  
Ons vlees is voor een groot deel bestemd voor de export. Een deel daarvan gaat 
naar (Oost-) Europa, waar varkensvlees erg populair is. Een ander aanzienlijk 
deel wordt geëxporteerd naar verschillende uithoeken in de wereld, waaronder 
Australië, Cuba, Canada, Japan, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Ook daar krijgen de 
mensen bij tijd en stond een heerlijk stuk Belgisch varkensvlees op hun bord. 

- Cuba -

- Canada -

- Zuid-Korea -

- Japan -

- Zuid-Afrika -

- Australië -

KWALITEIT 
VAN ONS VLEES
Wij doen er bij Sus Campiniae alles aan om een lekker en gezond stukje varkensvlees op ieders 
bord te leggen. Om dat te bereiken zorgen wij ervoor dat ons varkensvlees aan de strengste 
normen voldoet. Jammer genoeg verschenen er in de media de afgelopen tijd enkele verhalen 
die onze sector en ons product in een negatief daglicht plaatsten. Daarom willen we enkele van 
onze talrijke en strenge procedures hieronder nog even kort toelichten. 

Bij de opstart van Sus Campiniae in het voorjaar van 2017 zijn wij geleidelijk aan begonnen met 
proefslachtingen. Dit stelde ons in staat om de optimale kwaliteit van ons vlees te kunnen 
garanderen en volledig in orde te zijn met alle voorwaarden rond voedselveiligheid en 
dierenwelzijn. We krijgen ook keuringen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV) en andere keuringsorganisaties. Controleurs van het FAVV zijn 
op dagelijkse basis in ons slachthuis aanwezig om voortdurende controles uit te voeren. 
Intussen hebben wij al heel wat kwaliteitslabels verworven, waaronder ACS, Certus, Febev+, 
BRC, IFS en het prestigieuze “Beter leven 1 Ster”, een keurmerk dat wordt toegekend vanuit 
de organisatie dierenbescherming Nederland.

Wij hechten uiteraard ook veel belang aan de traceerbaarheid van elk stukje vlees. Het is erg 
belangrijk te weten doorheen de hele keten waar en wanneer welk stuk vlees geslacht, versneden, 
gekeurd en ingepakt is. Consumenten stellen zich namelijk meer en meer - terechte! - vragen 
naar waar het stuk vlees op hun bord vandaan komt en hoe lang dit proces duurt. En wij 
dragen daar zeker ons steentje toe bij. 

“Toen ik naar hier kwam 
had ik wel wat vooroordelen. 

Maar door de rondleiding heb ik 
een veel duidelijker beeld hoe alles 
werkt. Ik heb nu met eigen ogen 

alle inspanningen gezien die 
Sus Campiniae doet voor 

hygiëne en milieu. 
Blijf zo voortdoen!” 

(buurtbewoner)



De nieuwsbrief van NV Sus Campiniae wil u informeren over het 
reilen en zeilen in ons slachthuis. 

Bovenop deze nieuwsbrief hebben wij ook een website, zodat u op 
elk moment alle nodige informatie over ons bedrijf kan terugvinden. 
Neem dus gerust eens een kijkje op www.sus-campiniae.be.

Daarnaast kan u altijd rechtstreeks bij ons terecht met al uw meldingen 
en klachten via ons nieuw meldpunt adres meldpunt@sus-campiniae.be.

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
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Jobs
Momenteel werken er 60 mensen bij NV Sus Campiniae. We hebben vacatures voor tal van functies: 
administratieve medewerkers, medewerkers in het slachtproces, techniekers, enzovoort. 

Graag lichten we even toe welke openstaande vacatures er op dit moment zijn in het slachthuis:

Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij u de kans bieden om de kneepjes van 
het vak te leren. Bovendien zorgen onze opleidingen en jaarlijkse bijscholingen ervoor 
dat onze medewerkers steeds nauwgezet, hygiënisch en conform de voedselveilig-
heidsvoorschriften en met oog op dierenwelzijn werken. 

Technieker:
Zorgt voor het onderhoud en de herstelling van alle machines, maar kan als 
allround medewerker ook ingezet worden voor allerlei technische klusjes. 

Productiemedewerker:
Zet zich op dagelijkse basis in voor het correct en hygiënisch slachten van 
varkens.

Medewerker kwaliteitsdienst:
Staat in voor de controle van de kwaliteit van onze producten en ziet streng toe 
op het naleven van alle kwaliteitsnormen opgelegd door het FAVV en andere 
kwaliteitslabels.

Verantwoordelijke reine zone:
Staat in voor het hele proces in de reine zone van het slachthuis, namelijk de 
zone vanaf waar het karkas onthaard is.

Bdrf zkt m v

Interesse in één van onze jobs of kent u iemand die hiervoor geschikt zou zijn? Stuur 
dan zeker uw CV en motivatiebrief naar info@sus-campiniae.be. Zoals u kan lezen, 
zoeken wij werkkrachten voor diverse functies. 


