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1. Doel
Het doel van deze omzendbrief is te verduidelijken hoe de wetgeving moet worden toegepast en
geïnterpreteerd wat betreft de erkenning en de werking van slachthuizen en uitsnijderijen indien het
gaat om mobiele installaties. Wanneer de regels die van toepassing zijn op mobiele inrichtingen
dezelfde zijn als die voor inrichtingen op vaste locatie, zijn ze niet in de omzendbrief opgenomen.

2. Toepassingsgebied
Slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en lagomorfen, alsook van
gekweekt wild in erkende mobiele slachthuizen.
Uitsnijden van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en lagomorfen en
gekweekt wild en vrij wild in erkende mobiele uitsnijderijen met de mogelijkheid om gehakt vlees en
vleesbereidingen onder erkenning te produceren.

3. Referenties
3.1. Wetgeving
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren
tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen
64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) 1255/97.
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende
officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de
levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn,
plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de volgende
Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad : (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG)
nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) nr. 2016/429 en (EU)
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nr. 2016/2031, de Verordeningen van de Raad (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009, alsook de
Richtlijnen van de Raad 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG, en tot
intrekking van de Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 854/2004 en (EG)
nr. 882/2004, de Richtlijnen van de Raad 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG, alsook Beschikking 92/438/EEG van de Raad (Verordening
betreffende de officiële controles).
Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de
slachthuizen en andere inrichtingen
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong
Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen

3.2. Andere
/

4. Definities en afkortingen
FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agentschap : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
ACS : Autocontrolesysteem
LCE: Lokale controle-eenheid
Mobiel slachthuis: erkend slachthuis dat zich verplaatst van de ene slachtlocatie naar de andere
Mobiele uitsnijderij: erkende uitsnijderij die zich verplaatst van de ene uitsnijlocatie naar de andere
Slachtlocatie: de locatie waar het mobiele slachthuis zijn activiteit uitoefent
Uitsnijlocatie: de locatie waar de mobiele uitsnijderij zijn activiteit uitoefent
Vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis verbonden is: een vestigingseenheid in de zin van
het Wetboek van economisch recht, boek 1, titel 2 d.w.z. een plaats die men geografisch gezien kan
identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de geregistreerde entiteit wordt
uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend, waar het mobiele slachthuis ondergebracht
is tussen zijn slachtactiviteiten op de slachtlocaties
Vestigingseenheid waaraan een mobiele uitsnijderij gekoppeld is : een vestigingseenheid in de zin van
het Wetboek van economisch recht, boek 1, titel 2, d.w.z. een plaats die men geografisch gezien kan
identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de geregistreerde entiteit wordt
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uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend, waar de mobiele uitsnijderij ondergebracht is
tussen zijn uitsnij-activiteiten op de uitsnijlocaties

5. Erkende mobiele slachthuizen
De wettelijke voorschriften (en de interpretatie ervan) die van toepassing zijn op mobiele slachthuizen
zijn dezelfde als de voorschriften die worden opgelegd aan de slachthuizen op een vaste locatie, tenzij
anders bepaald in de wetgeving of in de onderhavige omzendbrief.
Het ACS van de vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis verbonden is, moet niet enkel
betrekking hebben op deze vestigingseenheid en de activiteit van het mobiele slachthuis op zich, maar
ook op het beheer en de controle van de slachtlocaties van het mobiele slachthuis voor wat de
slachtactiviteiten betreft.
Wanneer beroep wordt gedaan op een mobiel slachthuis, dan moeten alle activiteiten m.b.t. het slachten
en uitslachten plaatsvinden in het mobiele slachthuis.

5.1. Erkenning
De vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis verbonden is, moet net zoals de slachthuizen op
vaste locatie beschikken over een erkenning die werd afgeleverd door het FAVV. Deze erkenning moet
worden aangevraagd bij de LCE waarvan de vestigingseenheid afhangt. In de erkenning wordt
gespecificeerd welke diersoorten in het mobiele slachthuiskunnen worden geslacht.
Bovendien dekt de erkenning van het mobiele slachthuis de slachtlocaties waar dit mobiele slachthuis
zijn activiteiten uitvoert. Deze slachtlocaties moeten voldoen aan de vastgelegde voorschriften om te
kunnen worden goedgekeurd door het Agentschap en moeten aan deze erkenning gekoppeld worden.
Een lijst van deze slachtlocaties waar het mobiele slachthuis zijn activiteiten kan uitvoeren, wordt
gevoegd bij de erkenning die wordt afgeleverd aan de vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis
verbonden is.
De operator die verantwoordelijk is voor het mobiele slachthuis moet een aanvraag indienen bij zijn LCE
(=de LCE waarvan de vestigingseenheid afhangt) voor iedere nieuwe slachtlocatie waar hij met zijn
mobiel slachthuis slachtactiviteiten wenst uit te voeren.
Volgende documenten worden samen met de aanvraag ingediend:
- een plan van het mobiele slachthuis,
- een plan van de vestigingseenheid waaraan het mobiele slachthuis verbonden is,
- de plannen van de slachtlocaties.
Mobiele slachthuizen mogen dus enkel hun activiteiten uitvoeren op slachtlocaties die zijn goedgekeurd
door het Agentschap en die vermeld staan in hun erkenning.
Zowel de vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis verbonden is als het mobiele slachthuis zelf
en de slachtlocaties worden gecontroleerd door het FAVV alvorens een erkenning wordt afgeleverd. De
kosten van deze controles zijn ten laste van de operator die verantwoordelijk is voor het mobiele
slachthuis. Indien men na de afgifte van de erkenning van het mobiele slachthuis nieuwe slachtlocaties
in gebruik wenst te nemen, moeten die door het FAVV worden gecontroleerd voordat zij in gebruik
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kunnen worden genomen. De kosten van deze controles zijn eveneens ten laste van de operator die
verantwoordelijk is voor het mobiele slachthuis.

5.2. Voorschriften m.b.t. uitrusting en installaties
De vestigingseenheid waaraan een mobiel slachthuis verbonden is, moet beschikken over:
▪
▪
▪
▪

▪

een reinigings- en ontsmettingsinstallatie voor het mobiele slachthuis,
indien nodig, een reinigings- en ontsmettingsinstallatie voor de herbruikbare transportkisten
voor pluimvee en lagomorfen,
een koelinstallatie voor vlees dat mogelijk ter observatie wordt bewaard in afwachting van een
definitieve beslissing van de post-mortemkeuring,
afsluitbare opslagvoorzieningen, die gekoeld zijn wanneer nodig om onder andere de
geurhinder en gezondheidsrisico’s te beperken1, voor de verschillende niet-eetbare dierlijke
bijproducten die het resultaat zijn van de slachtactiviteiten (zoals huiden, varkenshaar, hoorns,
hoeven, pluimen,...), alsook voor vlees dat ongeschikt voor consumptie wordt verklaard,
indien nodig, adequate voorzieningen om het bloed op te vangen dat bestemd is om in de
voedselketen terecht te komen.

Het mobiele slachthuis dient niet te beschikken over:
▪
▪
▪

huisvestingsvoorzieningen voor de dieren – de dieren die wachten om te worden geslacht
moeten echter kunnen worden beschut tegen de weersomstandigheden,
quarantainevoorzieningen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren die ziek zijn of ervan
worden verdacht ziek te zijn,
een afzonderlijk lokaal voor het ledigen en reinigen van de magen en ingewanden in geval van
het slachten van hoefdieren, op voorwaarde dat deze magen en ingewanden worden
uitgesloten van de voedselketen van zodra de post-mortemkeuring wordt beëindigd.

Het mobiele slachthuis moet wel uitgerust zijn met een informaticatool en een aangepaste
internetverbinding waarop alle vereiste gegevens m.b.t. een slachtactiviteit kunnen worden
geregistreerd. Deze informaticatool en internetverbinding moeten ter beschikking worden gesteld van
de officiële dierenarts op de diverse locaties.

5.3. Voorschriften betreffende de werking van de mobiele slachthuizen
Mobiele slachthuizen mogen naar landbouwbedrijven gaan om daar uitsluitend de dieren die op dat
landbouwbedrijf worden gehouden, te slachten. Geen enkel dier mag van het ene landbouwbedrijf naar
het andere worden vervoerd om daar te worden geslacht in een mobiel slachthuis dat op het
landbouwbedrijf is ondergebracht.
Alvorens van de ene slachtlocatie naar de andere te gaan, moet het mobiele slachthuis worden
onderworpen aan een grondige reinigings- en ontsmettingsprocedure (met inbegrip van de wielen van
het voertuig en, indien van toepassing, de herbruikbare transportkisten).
Wat betreft de mobiele slachthuizen voor pluimvee en lagomorfen, kan de reiniging en ontsmetting van
de herbruikbare transportkisten gebeuren:

1

Door de aard van de activiteit is het koelen praktisch altijd noodzakelijk.
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•

•

op de slachtlocaties, indien de transportkisten de eigendom zijn van dit bedrijf (systematische
ontsmetting na elk gebruik is niet nodig, aangezien de kisten de veehouderij niet verlaten;
echter, tussen de gebruiksbeurten door moeten zij altijd op een correcte manier worden
gereinigd),
in de vestigingseenheid van het mobiele slachthuis of op de slachtlocatie indien de
transportkisten de eigendom zijn van de beheerder van het mobiele slachthuis.

Het slachten van de dieren in het mobiele slachthuis moet gebeuren volgens de wettelijke voorschriften
betreffende dierenwelzijn. De gewestelijke regelgevingen op het vlak van milieu moeten ook worden
nageleefd.
De voor menselijke consumptie ongeschikte verklaarde delen moeten zo snel mogelijk worden
opgevangen in hermetisch afgesloten containers zodat ze de propere zone niet kunnen verontreinigen.
Ze worden naar de vestigingseenheid gebracht om daar te worden behandeld overeenkomstig de van
toepassing zijnde wetgeving.
Ook het afvalwater dat afkomstig is van de activiteit van het mobiele slachthuis wordt opgevangen en
naar de vestigingseenheid gebracht om daar te worden behandeld overeenkomstig de van toepassing
zijnde milieuwetgeving behoudens andersluidende toelating van de bevoegde gewestelijke autoriteiten.
De identificatiemerktekens worden achter slot en grendel bewaard wanneer ze niet worden gebruikt
door de officiële dierenarts.
Dieren die het voorwerp uitmaken van een noodslachting mogen niet worden verwerkt door erkende
mobiele slachthuizen.
Mobiele slachthuizen mogen niet naar landbouwbedrijven gaan als deze zich in een zone bevinden,
waarin gezondheidsbeperkingen op het vervoer van dieren gelden.

5.4. Keuring
De verantwoordelijke van het mobiele slachthuis stuurt minstens één week vóór de geplande
slachtactiviteiten een slachtplanning door naar de LCE waarvan de slachtlocatie afhangt en waar het
slachten plaatsvindt. Op die manier kan een officiële dierenarts worden aangewezen om de vereiste
ante- en post-mortemkeuring uit te voeren.
Door hun aard komen mobiele slachthuizen in aanmerking voor de procedure van de contingentkeuring.
De planning die wordt doorgestuurd naar de LCE moet de volgende gegevens vermelden:
▪ de datum van de slachtactiviteit,
▪ de slachtlocatie waar het mobiele slachthuis zal worden ondergebracht,
▪ het uur vanaf wanneer alle te slachten dieren klaar zullen zijn om aangeboden te worden aan
de ante-mortemkeuring (alle dieren moeten minstens een half uur vóór het begin van het
slachten een ante-mortemkeuring ondergaan),
▪ het uur van aankomst van het mobiele slachthuis op de slachtlocatie,
▪ het beginuur van het slachten,
▪ het aantal slachtdieren per diersoort,
▪ het einduur van het slachten,
▪ het gewenste uur voor de post-mortemkeuring van de geslachte dieren.
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5.5. Voorschriften betreffende de slachtlocaties
De slachtlocaties van een mobiel slachthuis zijn gekoppeld aan de erkenning van dit slachthuis.
De slachtlocatie van een mobiel slachthuis:
•
•
•

moet “verhard” zijn om, indien nodig, de reiniging en ontsmetting van de vestigingssite mogelijk
te maken (bijvoorbeeld: een gebetonneerd oppervlak),
mag het niet mogelijk maken dat onbevoegden in de buurt van de dieren en het mobiele
slachthuis kunnen komen
mag niet toelaten dat de slachthandeling zichtbaar is vanop de openbare weg.

De verantwoordelijke van de slachtlocatie waar een mobiel slachthuis wordt ondergebracht moet:
•

•
•

•

•

•
•

beschikken over een installatie die de officiële dierenarts in staat stelt de antemortemkeuring
van de dieren (met inbegrip van individuele controle van de identificatie van dieren, indien van
toepassing) die voor slachting worden aangeboden (het in bedwang houden van de dieren,
aangepast aan de betrokken diersoort, moet voorzien zijn), correct uit te voeren),
indien nodig, beschikken over een reinigings- en ontsmettingsinstallatie voor de herbruikbare
transportkisten voor pluimvee en lagomorfen,
aan het personeel van het mobiele slachthuis en aan de officiële dierenarts toiletvoorzieningen
ter beschikking stellen met in de nabijheid een lavabo voorzien van warm en koud water (indien
het mobiele slachthuis niet over aangepaste toiletten beschikt). Het is echter niet nodig om te
beschikken over aparte toiletten voor het personeel in de vuile zone en het personeel in de
propere zone van het mobiele slachthuis. Aan de toiletvoorzieningen moet het advies voorzien
in bijlage III, hoofdstuk IV van het Koninklijk besluit van 13 juli 2014 worden geafficheerd.
aan het personeel van het mobiele slachthuis en aan de officiële dierenarts een geschikt lokaal
ter beschikking stellen dat dienst kan doen als kleedkamer indien dit lokaal niet in het mobiele
slachthuis aanwezig is,
aan het personeel van het mobiele slachthuis en aan de officiële dierenarts een geschikt lokaal
ter beschikking stellen dat dienst kan doen als bureau met een werkende internetverbinding
waar de informaticatool van het mobiele slachthuis kan worden geïnstalleerd om de nodige
registraties uit te voeren, indien dit lokaal niet in het mobiele slachthuis aanwezig is,
indien nodig, (warm en koud) drinkbaar water ter beschikking stellen dat nodig is voor de goede
werking van het mobiele slachthuis,
beschikken over een koelinstallatie die geschikt is voor het ontvangen van vlees dat na de postmortemkeuring geschikt voor consumptie is verklaard indien het vlees ter plaatse blijft. De
eventuele overbrenging van vlees van de koelinstallatie van het mobiele slachthuis naar de
koelinstallatie van de slachtlocatie moet gebeuren zonder risico op verontreiniging van het
vlees. Tijdens de overbrenging van het vlees moet het beschermd worden tegen
verontreiniging. Indien de overbrenging plaatsvindt voordat het vlees volledig is gekoeld, moet
de koelinstallatie voldoen aan dezelfde voorschriften die gelden voor een slachthuis op een
vaste locatie wat, onder andere, betreft de koelcapaciteit en de temperatuurregistratie door
middel van een zelfregistrerende thermometer.

Alle vereiste installaties moeten zich in de nabijheid bevinden van de slachtlocatie waar het mobiele
slachthuis is geïnstalleerd.
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6. Erkende mobiele uitsnijderijen
De wettelijke voorschriften (en de interpretatie ervan) die van toepassing zijn op mobiele uitsnijderijen
zijn dezelfde als de voorschriften die worden opgelegd aan uitsnijderijen op een vaste locatie, tenzij
anders bepaald in de wetgeving of in de onderhavige omzendbrief. Hetzelfde geldt voor de eventuele
productie van gehakt vlees en de daaraan gekoppelde vleesbereidingen. In voorkomend geval moeten
dus ook de wettelijke voorschriften voor de productie van gehakt vlees en vleesbereidingen worden
nageleefd.
Het ACS van de vestigingseenheid waaraan een mobiele uitsnijderij verbonden is, moet niet enkel
betrekking hebben op deze vestigingseenheid en de activiteit van de mobiele uitsnijderij op zich, maar
ook op het beheer en de controle van de uitsnijlocaties van de mobiele uitsnijderij.
Wanneer een beroep wordt gedaan op een mobiele uitsnijderij, dan moeten alle geplande uitsnijactiviteiten plaatsvinden in de mobiele uitsnijeenheid.

6.1. Erkenning
De vestigingseenheid waaraan een mobiele uitsnijderij verbonden is, moet net zoals de uitsnijderijen op
een vaste locatie beschikken over een erkenning die werd afgeleverd door het FAVV. Deze erkenning
moet worden aangevraagd bij de LCE waarvan de vestigingseenheid afhangt.
Bovendien dekt de erkenning van de mobiele uitsnijderij de uitsnijlocaties waar deze uitsnijderij haar
activiteiten uitvoert. Deze uitsnijlocaties moeten voldoen aan de vastgelegde voorschriften om te kunnen
worden goedgekeurd door het Agentschap en moeten aan deze erkenning gekoppeld worden. Een lijst
van deze uitsnijlocaties waar de mobiele uitsnijderij haar activiteiten kan uitvoeren wordt gevoegd bij de
erkenning die wordt afgeleverd aan de vestigingseenheid waaraan de mobiele uitsnijderij verbonden is.
De operator die verantwoordelijk is voor de mobiele uitsnijderij moet een aanvraag indienen bij zijn LCE
(=de LCE waarvan de vestigingseenheid afhangt) voor iedere nieuwe uitsnijlocatie waar hij het
versnijden van vlees als activiteit wil uitvoeren.
Volgende documenten worden samen met de aanvraag ingediend:
- een plan van de mobiele uitsnijderij,
- een plan van de vestigingseenheid waaraan de mobiele uitsnijderij verbonden is,
- de plannen van de uitsnijlocaties
Mobiele uitsnijderijen mogen hun activiteiten enkel uitvoeren op uitsnijlocaties die goedgekeurd zijn door
het Agentschap en die worden vermeld in hun erkenning.
Zowel de vestigingseenheid waaraan de mobiele uitsnijderij verbonden is als de mobiele uitsnijderij zelf
en de uitsnijlocaties worden gecontroleerd door het FAVV voordat de erkenning wordt afgeleverd. De
kosten van deze controles zijn ten laste van de operator die verantwoordelijk is voor de mobiele
uitsnijderij. Indien men na de afgifte van de erkenning van de mobiele uitsnijderij nieuwe uitsnijlocaties
in gebruik wenst te nemen, moeten die door het FAVV worden gecontroleerd voordat zij in gebruik
kunnen worden genomen. De kosten van deze controles zijn ten laste van de operator die
verantwoordelijk is voor de mobiele uitsnijderij.
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6.2. Voorschriften m.b.t. uitrusting en installaties
De vestigingseenheid waaraan een mobiele uitsnijderij verbonden is, moet beschikken over:
▪
▪
▪

een reinigings- en ontsmettingsinstallatie voor de mobiele uitsnijderij,
indien nodig, een koelinstallatie voor versneden vlees,
opslagvoorzieningen, die indien nodig gekoeld zijn, voor de verschillende dierlijke bijproducten
die het resultaat zijn van de versnijdingsactiviteiten.

6.3. Voorschriften betreffende de werking van de mobiele uitsnijderijen
Mobiele uitsnijderijen mogen naar landbouwbedrijven gaan om daar vlees te versnijden dat afkomstig
is van een erkend slachthuis en van de dieren van het landbouwbedrijf in kwestie.
Alvorens van de ene uitsnijlocatie naar de andere te gaan, moet de mobiele uitsnijderij worden
onderworpen aan een grondige reinigings- en ontsmettingsprocedure (uitrusting, wielen van de
voertuigen,….).
De bijproducten die het resultaat zijn van de versnijdingsactiviteiten moeten zo snel mogelijk worden
opgevangen in hermetisch afgesloten containers. Ze moeten hygiënisch en gescheiden van vlees
worden opgeslagen. Ze worden naar de vestigingseenheid gebracht om daar te worden behandeld
overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.
Ook het afvalwater dat afkomstig is van de activiteit van de mobiele uitsnijderij wordt opgevangen en
naar de vestigingseenheid gebracht om daar te worden behandeld overeenkomstig de van toepassing
zijnde milieuwetgeving behoudens andersluidende toelating van de bevoegde gewestelijke autoriteiten.
De mobiele uitsnijderijen kunnen in voorkomend geval de karkassen rechtstreeks in het slachthuis
overnemen. Het overbrengen van het karkas naar de erkende mobiele uitsnijderij moet zo gebeuren dat
de veiligheid van de voedselketen gewaarborgd is. Tijdens de overbrenging van het vlees moet het
beschermd worden tegen verontreiniging.

6.4. Controle door de officiële dierenarts
De verantwoordelijke van de vestigingseenheid waaraan de mobiele uitsnijderij verbonden is, moet
minstens één week op voorhand de LCE waarvan de vestigingseenheid afhangt op de hoogte brengen
van de uitsnijlocaties waar hij zijn mobiele uitsnijderij wil onderbrengen alsook van het begin- en het
einduur van de geplande versnijdingsactiviteiten.

6.5. Voorschriften betreffende de uitsnijlocaties
De uitsnijlocaties van een mobiele uitsnijderij zijn gekoppeld aan de erkenning ervan.
De uitsnijlocatie van een mobiele uitsnijderij:
•
•

moet “verhard” zijn om, indien nodig, de reiniging en ontsmetting van de vestigingssite mogelijk
te maken (bijvoorbeeld: een gebetonneerd oppervlak),
mag het niet mogelijk maken dat personen die niet onder de erkenning van de mobiele
uitsnijderij werken, deze betreden.
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De beheerder van de uitsnijlocatie waar een mobiele uitsnijderij is ondergebracht moet:
•

•

•
•

•

aan het personeel van de mobiele uitsnijderij en aan de officiële dierenarts toiletvoorzieningen
ter beschikking stellen met in de nabijheid een lavabo voorzien van warm en koud water (indien
de mobiele uitsnijderij niet over aangepaste toiletten beschikt). Aan de toiletten moet het advies
voorzien in bijlage III, hoofdstuk IV van het Koninklijk besluit van 13 juli 2014 worden
geafficheerd,
indien de mobiele uitsnijderij niet over een aangepaste kleedkamer beschikt, aan het personeel
van de mobiele uitsnijderij en aan de officiële dierenarts een geschikt lokaal ter beschikking
stellen dat dienst kan doen als kleedkamer. In die gevallen moet de mobiele uitsnijderij echter
dus over een sanitaire ruimte beschikken waar de handen kunnen worden ontsmet en waar
wegwerpschorten, hoofddeksels, wegwerpoverschoenen en eventueel wegwerphandschoenen
kunnen worden aangetrokken alvorens de eigenlijke uitsnijderij te betreden.
indien nodig, (warm en koud) drinkbaar water ter beschikking stellen dat nodig is voor de goede
werking van de mobiele uitsnijderij,
beschikken over een koelinstallatie die geschikt is om het te versnijden vlees in ontvangst te
nemen (het moet gaan om de koelinstallatie van een erkende vestiging (erkend slachthuis,
erkende uitsnijderij, erkend koelhuis)),
beschikken over een koelinstallatie die geschikt is om het versneden vlees in ontvangst te
nemen indien dergelijk vlees ter plaatse blijft. De overbrenging van vlees tussen de
koelinstallatie van de vestigingsplaats en de mobiele uitsnijderij moet gebeuren zonder risico
op verontreiniging van het vlees..

Al deze installaties moeten zich in de nabijheid bevinden van de uitsnijlocatie waar de mobiele uitsnijderij
wordt geïnstalleerd.
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