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Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte houden van
het reilen en zeilen van onze onderneming.

momenteel nog op zoek zijn naar medewerkers en hoe je voor
een job bij Sus Campiniae kan solliciteren.

Sus Campiniae, wat in het Latijn Kempisch varken betekent,
opende in het bijzijn van meer dan 3.000 genodigden uit de
varkenssector op zaterdag 2 september feestelijk haar deuren. Ook
Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan, federaal minister
van Landbouw Denis Ducarme en staatssecretaris voor Buitenlandse
Handel Pieter De Crem waren aanwezig en huldigden samen met
ons het nieuwe slachthuis in. In deze nieuwsbrief geven we u graag
enkele sfeerbeelden mee.

Tot slot houden wij jullie graag op de hoogte van de milieu- en bouwvergunningen voor ons slachthuis. In 2015 kregen wij al de milieu- en
stedenbouwkundige vergunningen, maar tegen beide werd beroep
aangetekend. De bouwvergunning is ondertussen definitief verworven.
Wat betreft de milieuvergunning, verklaarde de auditeur van de Raad
van State het beroep ertegen gegrond, maar niet op basis van
inhoudelijke redenen, enkel op basis van motiveringsredenen.
Eind dit jaar of begin volgend jaar zal de Raad van State hierover
een definitieve uitspraak doen. Als de huidige milieuvergunning
zou vernietigd worden, zal minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw Joke Schauvliege de vergunning opnieuw moeten
beoordelen en motiveren.

Wij doen er alles aan om varkensvlees van topkwaliteit af te leveren.
Daarom krijgen wij regelmatig keuringen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en andere
keuringsorganisaties. Een overzicht vinden jullie verderop in deze
nieuwsbrief.
Ook bezorgen we jullie in deze nieuwsbrief een update over de
milieu-inspectie die wij op 8 november 2017 op bezoek kregen.
We geven een overzicht van welke maatregelen we nemen op
verschillende vlakken om de effecten van ons slachthuis op de
omgeving te minimaliseren.
Wij scheppen ook graag een beeld van hoeveel mensen er bij
Sus Campiniae tewerkgesteld worden, voor welke posities we

U kan de laatste nieuwtjes over het slachthuis van Oevel ook
terugvinden op de website www.sus-campiniae.be.
Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast prettige eindejaarsfeesten!
De directie van NV Sus Campiniae

Feestelijke opening
Sus Campiniae

Afvalwater & bodem
Als slachthuis verbruiken wij water, waardoor
wij automatisch ook te maken krijgen met afvalwater. De lozingen die wij doen, voldoen aan alle
bestaande lozingsvoorwaarden, waardoor dit geen
noemenswaardig effect heeft op de bodemkwaliteit.
Indien er toch problemen zouden worden vastgesteld, zorgt de flexibiliteit van ons systeem ervoor
dat lozingen voor een bepaalde tijd kunnen worden
stopgezet.

Geur
Wij begrijpen dat het geureffect één
van de voornaamste bezorgdheden van
de buurtbewoners is. Dit is voor ons
een belangrijk aandachtspunt. Daarom
nemen we tal van organisatorische
maatregelen en wordt de werking van
onze biowasser voortdurend opgevolgd
door een erkend MER-deskundige.

Kwaliteit & Milieu:
In het voorjaar startten wij bij Sus Campiniae met proefslachtingen. Tijdens deze opstartfase werd de slachtlijn
zeer uitgebreid getest om volledig in orde te zijn met alle
voorwaarden rond kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. We krijgen ook regelmatige keuringen van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en andere keuringsorganisaties. Intussen
kregen wij op 11 augustus 2017 de definitieve erkenning
van het FAVV (888-888/8). Eerder dit jaar verwierven
wij ook al de kwaliteitslabels ACS, Comeos, Certus, Febev+,
BRC, IFS en het prestigieuze “Beter Leven 1 Ster”.
Daarnaast doen wij er bij Sus Campiniae ook alles aan
om de impact op het milieu tot een minimum te reduceren.
Wij zetten dan ook sterk in op de verschillende aspecten

van ons Milieueffectenrapport (MER), dat de mogelijke
effecten weergeeft die ons slachthuis op de omgeving
zou kunnen hebben en hoe wij die effecten verhelpen
of milderen.
Op 8 november 2017 kregen wij bezoek van de milieuinspectie in het kader van een routinecontrole voor
Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging
(GPBV). Deze controle was positief: er werden geen grote
opmerkingen gemaakt. Enkele kleine zaken die toen vastgesteld werden, zoals het feit dat wij nog geen luchtemissiemetingen hadden gedaan en dat we de airco’s nog moesten
oplijsten, hebben wij ondertussen uitgevoerd. Andere kleine
werkpunten, zoals het aanbrengen van pictogrammen in
bepaalde locaties, zullen we zo snel mogelijk oplossen.

Mobiliteit

Geluid
Industrie brengt geluid met zich mee.
Onze koelgroepen, warmtekrachtkoppeling en waterzuiveringsinstallatie
zijn de voornaamste bronnen van
geluid. Door de maatregelen die wij
nemen kunnen wij geluidshinder tot
een minimum te beperken.

Lucht
Wij maken gebruik van 3 stookinstallaties
die op aardgas werken. De uitstoot heeft
een minimale impact op de leefomgeving.
Op het moment van publicatie van deze
nieuwsbrief zullen de eerste emissiemetingen van onze installaties uitgevoerd
zijn.

Ook transport kan een impact hebben
op de omwonenden. Daarom hebben wij
een mobiliteitsplan opgesteld met vaste
trajecten voor aan-en afvoer, namelijk de
fly-over via op- en afrit 23. Hierdoor
rijden onze transporten niet door de
dorpskernen. Het aantal transporten blijft
ook beperkt tot gemiddeld 28 per dag.

Op 2 september openden wij met trots officieel ons slachthuis
Sus Campiniae in Oevel, in het bijzijn van al onze collega’s uit
de varkensteeltsector.
Op dit feestelijk evenement waren onder de 3.000 aanwezigen
ook Phil Hogan (Europees commissaris voor Landbouw en
Plattelandsontwikkeling), Denis Ducarme (federaal minister
van Landbouw) en Pieter De Crem (staatssecretaris voor
Buitenlandse Handel) en samen met hen huldigden we ons
nieuwe hypermoderne slachthuis in. Vlaams minister Geert
Bourgeois sprak ook een videoboodschap in. Hierin benadrukte
hij het belang van de uitvoer van Belgisch varkensvlees voor
de Vlaamse economie en wenste hij ons veel succes toe in de
toekomst. De videoboodschap is terug te vinden op de website
van Sus Campiniae (www.sus-campiniae.be). Daarnaast
konden alle aanwezigen een rondleiding in ons slachthuis
volgen. Hierop kregen we heel wat positieve reacties. We
kunnen dus terugblikken op een erg geslaagde dag!

Jobs
Op dit moment werken er 70 mensen bij NV Sus Campiniae. Wij hebben vacatures voor tal van
functies: administratieve medewerkers, laboranten, medewerkers in het slachtproces, enzovoort.
Wanneer het slachthuis op volledige capaciteit zal draaien begin volgend jaar, zullen wij ongeveer
150 mensen tewerkstellen.
Graag lichten we even toe welke openstaande vacatures er op dit moment zijn in het slachthuis.

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

Medewerker technische dienst:
Zorgt voor het onderhoud en de herstelling van alle machines en kan ook ingezet
worden voor allerlei technische klusjes.

Medewerker kwaliteitsdienst:

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 voedselveiligheidsvoorschriften en met oog op dierenwelzijn werken.
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.
Houd ook zeker onze website www.sus-campiniae.be in de gaten voor alle vacatures
en bijkomende informatie over het aanwervingsproces.

Distributie NV Sus Campiniae nieuwsbrief en contact
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 een kijkje op www.sus-campiniae.be.
Daarnaast kan u altijd rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen,
opmerkingen of suggesties via info@sus-campiniae.be.

V.U. Dirk Nelen (CEO Noordvlees Van Gool), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout – Dany Cornelis (CFO Vanden Avenne), Oostrozebeeksestraat 160, 8710 Ooigem

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.

