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De vergadering wordt geopend om 10.13 uur door de heer Paul Tant, voorzitter. 
La séance est ouverte à 10.13 heures par M. Paul Tant, président. 
 
01 Samengevoegde vragen van 
- mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de veemarkt van 
Ciney" (nr. 4276) 
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de veemarkt van 
Ciney" (nr. 4469) 
01 Questions jointes de 
- Mme Magda De Meyer à la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sur "le marché aux 
bestiaux de Ciney" (n° 4276) 
- Mme Hilde Vautmans à la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sur "le marché aux 
bestiaux de Ciney" (n° 4469) 
 
01.01  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, onlangs 
bezocht mevrouw de minister de veemarkt van Ciney. 
 
In de pers, mevrouw de minister, werd dat voorgesteld als een 
expliciete steun aan de veemarkt. De voorzitter van de veemarkt heeft 
bij uw bezoek ook verklaard dat de recente straffen voor de 
veroordeelde landbouwers wegens onheus gedrag op de veemarkt 
door het mishandelen van dieren, veel te zwaar waren. Een van de 
veroordeelden zat ook mee in het ontvangstcomité bij uw bezoek. 
 
Ik ben nochtans van mening dat het arrest van de rechtbank een 
krachtig signaal was om de dierenwelzijnwetten te doen respecteren 
en om veehandelaars duidelijk te maken dat mishandelingen van 
dieren niet door de beugel kunnen. 
 
Mevrouw de minister, ik heb dan ook drie concrete vragen voor u. 
 
Ten eerste, hebt u als minister de veehandelaars op hun 
verantwoordelijkheid gewezen inzake het welzijn van de dieren? 

01.01  Magda De Meyer (sp.a-
spirit): La récente visite de la 
ministre au marché aux bestiaux 
de Ciney a été présentée par la 
presse comme un soutien explicite 
à ce marché. Le président du 
marché estimait que les peines 
prononcées pour cause de 
mauvais traitements infligés aux 
animaux étaient beaucoup trop 
lourdes. L’un des condamnés 
faisait partie du comité d’accueil 
de la ministre. L’arrêt constituait à 
mes yeux un signal fort pour le 
bien-être des animaux. 
 
La ministre a-t-elle rappelé aux 
marchands de bétail leurs 
responsabilités en matière de 
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Ten tweede, hebt u de mensen van de veemarkt gewezen op de 
belangrijke gevolgen die verbonden zijn aan het arrest? 
 
Ten derde, graag kreeg ik een verslag van het bezoek en een 
overzicht van de maatregelen die tot op heden door de veemarkt van 
Ciney werden getroffen om dierenmishandeling in de toekomst te 
vermijden. 
 

bien-être animalier et souligné 
l’importance des conséquences de 
l’arrêt? Pourrait-elle nous faire un 
compte rendu de cette visite et 
nous fournir un aperçu des 
initiatives qui ont déjà été prises 
par les responsables du marché 
de Ciney pour éviter à  l’avenir les 
cas de maltraitance d'animaux. 
 

01.02  Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, hoewel het thema van mijn vraag hetzelfde is als het thema 
van de vraag van mevrouw De Meyer moet ik u bekennen dat de toon 
van mijn rede totaal tegengesteld is aan de toon van de vraag van 
mevrouw De Meyer. 
 
Ik ben de dochter van een veehandelaar. Ik heb als kind heel hard 
gewerkt heb op veemarkten, zowel in Ciney, Battice, Sint-Truiden als - 
toen ik heel jong was - in Luxemburg. Ik vind de toon van de vraag 
toch wel een beetje bepalend. Ik ben heel blij dat u naar een veemarkt 
geweest bent. Ik zou ook heel graag hebben dat u eens naar een 
veemarkt in Sint-Truiden komt. De veehandelaars hebben het op dit 
ogenblik zeer moeilijk, niet alleen door de financiële situatie van heel 
de landbouwsector, maar ook wegens het arrest dat geveld is en de 
aanklacht gedaan door Gaia. 
 
Mevrouw de minister, men stelt het constant voor alsof veehandelaars 
hun dieren mishandelen. Ik ben opgegroeid tussen de koeien. Ik kan 
u verzekeren dat de meerderheid van de veehandelaars en van de 
boeren mensen zijn die 's nachts niet gaan slapen als een koe ziek is, 
die als een koe moet kalven heel de familie mobiliseren om er toch 
maar voor te zorgen dat het dier gezond en wel ter wereld komt. 
 
Mevrouw de minister, in dat opzicht zou ik u willen vragen of u met de 
directeur van de veemarkt besproken hebt hoe men in de toekomst 
kan proberen om het beeld van dierenmishandelaar - in dat beroep 
dat met uitsterven bedreigd is, want als men kijkt naar het aantal 
veehandelaars in België, dan ziet men dat dit aantal spectaculair aan 
het dalen is - bij te sturen. Een veehandelaar is in de eerste plaats 
immers iemand die voor zijn dieren zorgt en die heel hard werkt, die 
dag en nacht werkt. Hebt u het ook daarover gehad? 
 
Ik las in de krant over de technische verbeteringen die werden 
aangebracht om het leven op de veemarkten te verbeteren. Ik kan er 
mij een aantal reeds voorstellen. Ik had daarover echter graag een 
relaas van u gehad, al was het maar om ze eventueel over te brengen 
aan het Vlaamse landsgedeelte en ze ook daar toe te passen op de 
veemarkten. 
 

01.02  Hilde Vautmans (VLD): En 
tant que fille d’un marchand de 
bétail, je me réjouis de la visite de 
la ministre au marché aux 
bestiaux. Les marchands de bétail 
éprouvent des difficultés 
financières, comme tout le secteur 
agricole d’ailleurs. A la suite du 
récent arrêt, les marchands de 
bétail passent constamment pour 
être des bourreaux d’animaux. 
 
La ministre et le directeur du 
marché aux bestiaux ont-ils 
envisagé la possibilité d’améliorer 
l’image de cette profession en voie 
de disparition? La presse a fait 
mention d’aménagements 
techniques en vue d’un meilleur 
déroulement des activités sur le 
marché aux bestiaux. Je souhaite 
obtenir un aperçu de ces mesures 
afin de les faire appliquer 
éventuellement en Flandre. 
 

01.03 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, dames 
volksvertegenwoordigers, ik kan niet dulden dat mishandelingen 
inzake dierenwelzijn zouden worden gepleegd en ik heb de 
beroepsmensen hieraan herinnerd. Overigens ben ik de mening 
toegedaan dat men inzake het beroep van veehandelaar naar 
aanleiding van het arrest van het hof van beroep van Luik niet alles 
over dezelfde kam mag scheren. De schande mag niet op het geheel 
van dit moeilijk beroep worden gelegd, want de overgrote 
meerderheid der veehandelaars oefent het beroep op correcte wijze 

01.03  Sabine Laruelle, ministre: 
J’ai précisé qu’en tant que 
ministre, je ne tolérerais pas la 
maltraitance des animaux. Dans le 
cadre de l’arrêt pris par la cour 
d’appel de Liège, j’ai déclaré que 
tous les marchands de bétail ne 
pouvaient pas être mis dans le 
même sac, puisque la plupart 
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en het werk professioneel uit. Gelet op de scheiding der machten 
weiger ik - en heb ik steeds geweigerd - welke commentaar dan ook 
betreffende het arrest te uiten. 
 
Ter gelegenheid van dit bezoek heb ik met mijn eigen ogen kunnen 
vaststellen welke aanzienlijke investeringen er werden gedaan op het 
vlak van de technische inrichting van de markt van Ciney. Deze 
inrichting verzekert meer comfort, zowel voor de dierenhandelaars als 
voor de andere handelaars, ofwel zowel voor de handelaars als voor 
de dieren, en verzekert aldus zowel het dierenwelzijn als de veiligheid 
en de arbeidsvoorwaarden van de mensen. Deze investeringen 
betreffen de plaatsen voor het laden en lossen en de gangen voor het 
verplaatsen evenals de plekken waar de dieren ter verkoop worden 
tentoongesteld. 
 
Een plek werd speciaal ingericht voor de verkoop van de kalveren en 
om bepaalde dieren in afzondering te plaatsen. Door die inrichting 
beantwoordt de markt van Ciney aan de eisen inzake welzijn, 
opspoorbaarheid enzovoort. De markt is daarenboven een modern 
instrument ten dienste van de handelaars en de veehouders, gelet op 
haar onvervangbare rol inzake prijsvorming. 
 
Ik kan eraan toevoegen dat tijdens mijn bezoek aan de markt van 
Ciney de situatie van de rundvleesmarkt eveneens werd aangehaald, 
met name de kwestie van de invoer van Zuid-Amerikaans vlees. 
Rekening houdend met het feit dat de rundvleesmarkt zelfvoorzienend 
is, kan zo'n invoer zelfs in beperkte mate een ongunstig effect op het 
gebied van de prijs hebben. Door mijn bezoek heb ik mij juist 
persoonlijk vertrouwd willen maken met de reële 
arbeidsomstandigheden van de veehandelaars. Daarover werd 
eveneens in de pers ter gelegenheid van mijn bezoek werd bericht. 
 
Ik ging dus naar Ciney om de reële situatie van de markt te zien, 
alsook om steun te geven aan de veehandelaars. De meerderheid 
van de veehandelaars werkt heel goed. Ze werken in soms moeilijke 
omstandigheden. Ik ga met veel plezier naar Sint-Truiden. 
 

d’entre eux exercent correctement 
leur métier. En vertu de la 
séparation des pouvoirs, je 
n’émettrai aucun commentaire sur 
l’arrêt. 
 
Lors de ma visite, j’ai constaté que 
les nombreuses adaptations 
techniques réalisées dans 
l’aménagement du marché ont 
permis d’améliorer le confort des 
animaux comme des personnes. 
Le bien-être des animaux et la 
sécurité des personnes sont 
assurés. Grâce à la 
modernisation, le marché peut 
jouer son rôle indispensable dans 
la formation des prix. J’ai abordé 
la question de l’importation de 
viande bovine en provenance 
d’Amérique du Sud, étant donné 
que ces importations peuvent 
avoir un effet sur la formation des 
prix. J'ai pu me rendre compte des 
conditions de travail réelles des 
marchands de bétail. La plupart 
d’entre eux travaillent 
correctement. J'irai également 
rendre visite au marché de Saint-
Trond. 
 

01.04  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik denk dat het u siert dat u het belangrijk vindt 
om de vinger aan de pols te houden van het werkveld en ter plekke 
gaat kijken hoe de situatie zich voordoet. Onze enige schrik was dat 
het op een bepaald moment in een bepaalde pers een beetje werd 
voorgesteld als de verdediger van veehandelaars die op een bepaald 
moment in de fout zijn gegaan. Ik denk dat uit het antwoord dat de 
minister vandaag geeft duidelijk blijkt dat ze zich distantieert van enige 
commentaar op het arrest van het hof. Ik denk dat dit de juiste 
houding is. Ik ben het uiteraard ook eens met de minister als zij zegt 
dat het er haar niet om te doen is het beroep te demoniseren. Het is 
volgens mij wel de bedoeling een soort evolutie teweeg te brengen en 
om misschien een aantal rotte appels te verwijderen die het beroep 
mee de dieperik in duwen. 
 

01.04  Magda De Meyer (sp.a-
spirit): Il importe que la ministre 
suive de près l’évolution de ce 
dossier et s’abstienne de 
commenter l’arrêt. Notre objectif 
n’est pas de diaboliser cette 
profession mais de nous attaquer 
aux mauvais éléments. 
 

01.05  Hilde Vautmans (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, ik ben uiteraard heel blij dat u ook in Sint-Truiden een 
bezoek zult brengen aan de veemarkt. Ik dank u ook voor uw 
antwoord. 
 
Ik ben het nu wel eens met mevrouw De Meyer als zij zegt dat de 

01.05  Hilde Vautmans (VLD): Il 
faut en effet prendre des mesures 
contre les mauvais éléments. Les 
marchands honnêtes doivent avoir 
la possibilité d’exercer leur métier 
dans de bonnes conditions en 
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rotte appels moeten worden verwijderd. Zij die misdrijven begaan, of 
dit nu tegen mensen of dieren is, moeten we bestraffen maar de 
eerlijke veehandelaar moet de kans krijgen om zijn beroep op een 
goede en financieel verantwoorde manier uit te oefenen. 
 

gagnant leur vie correctement. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
02 Vraag van mevrouw Frieda Van Themsche aan de minister van Middenstand en Landbouw over 
"de karkasclassificatie en het IVB" (nr. 4390) 
02 Question de Mme Frieda Van Themsche à la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sur 
"la classification des carcasses et l'IVB" (n° 4390) 
 
02.01  Frieda Van Themsche (VLAAMS BELANG): Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, na jarenlang vechten door de drie 
landbouworganisaties, het ABS, de BB en het FWA, werd in 1998 de 
Interprofessionele Vereniging voor Belgisch vlees in het leven 
geroepen. Deze IVB staat zowel in Wallonië als in Vlaanderen garant 
voor een correcte en neutrale karkasbepaling en gecontroleerde 
informatieverstrekking aan de fokkers omdat zowel Vlaanderen als 
Wallonië een eigen minister van Landbouw hebben. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft geen minister van Landbouw. Landbouw 
ressorteert er nog steeds onder het federaal ministerie, dus onder uw 
toezicht. 
 
In tegenstelling tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien de 
Vlaamse en de Waalse wetgeving erin dat ofwel het slachthuis ofwel 
bij delegatie verleend door de slachthuizen aan IVB de correcte 
informatie wordt doorgestuurd naar de producent. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest daarentegen mag het IVB volgens de oude 
federale wetgeving de neutrale karkasbepaling wel uitvoeren maar 
zonder wettelijke mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken. 
Alleen het FAV mag erop toezien dat de wettelijke tracering en de 
etikettering ook wordt uitgevoerd. 
 
De producenten van dieren die in een Brussels slachthuis worden 
geslacht, blijven in de kou staan. Is dit geen door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wettelijk toegelaten concurrentievervalsing 
voor de Waalse en Vlaamse slachthuizen ten nadele van de 
producenten? 
 
Mevrouw de minister, ik kom tot de vragen. 
 
In welke maatregelen hebt u reeds voorzien om ervoor te zorgen dat 
de informatie van de IVB inzake geslachte dieren in een Brussels 
slachthuis ook bij de producent terechtkomt? Hebt u reeds stappen 
ondernomen om de ongelijke behandeling van producenten van 
geslachte dieren in, enerzijds, het Vlaamse en het Waalse Gewest en, 
anderzijds, het Brussels Gewest op te heffen? Hebt u reeds klachten 
ontvangen van producenten of hun belangenverenigingen inzake het 
gebrek aan correcte slachtinformatie vanwege de IVB omdat de 
federale wetgeving lakser is betreffende de slachtingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In Vlaanderen en in Wallonië 
bedraagt de kostprijs voor de neutrale karkasbepaling op dit ogenblik 
0, 60 euro per rund en 0,038 per varken. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betaalt de producent echter 4 euro per karkas 
zonder de nodige informatie te ontvangen. Waarom dit immense 
prijsverschil met inbegrip van de ongelijke behandeling? 

02.01  Frieda Van Themsche 
(VLAAMS BELANG): L’Association 
Interprofessionnelle pour la Viande 
Belge (IVB), qui a été créée en 
1998, fournit des informations 
correctes sur les bovins et les 
porcins abattus. La Région 
bruxelloise n’est pas soumise à 
cette réglementation. 
 
Quelles mesures la ministre a-t-
elle prises pour acheminer 
jusqu’aux producteurs les 
informations de l’IVB sur les bêtes 
abattues à Bruxelles? Le ministre 
a-t-il déjà entrepris des démarches 
pour mettre fin à l’inégalité de 
traitement entre les producteurs 
de viande de nos différentes 
Régions? A-t-il déjà reçu des 
plaintes contre un certain laxisme 
à Bruxelles? A quoi est due la 
différence énorme de coût de 
l’évaluation qualitative des 
carcasses entre nos différentes 
Régions? En Flandre, les 
producteurs paient les frais 
Rendac alors qu’en Wallonie, ce 
sont les pouvoirs publics qui les 
supportent. S’ils peuvent les 
prendre à leur charge, ne serait-ce 
pas grâce aux transferts de la 
Flandre vers la Wallonie? 
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Als laatste punt wens ik u, mevrouw, toch ook nog eens te wijzen op 
het feit dat in Vlaanderen elke producent naast zijn IVB-kosten ook de 
Rendac-kosten voor het ophalen van de kadavers zelf betaalt waar dit 
in Wallonië door de overheid gebeurt. Is dat misschien mogelijk door 
de jaarlijkse transfers van Vlaanderen naar Wallonië? Ik dank u in elk 
geval nu reeds voor uw antwoord. 
 
02.02 Minister Sabine Laruelle: Mevrouw de 
volksvertegenwoordiger, ik zou u in de eerste plaats willen zeggen dat 
uw interpretatie van de bijzondere wet inzake de institutionele 
hervormingen uiterst origineel, ja zelfs heel interessant wat mij betreft, 
maar jammer genoeg niet correct is. 
 
Waar er voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geen minister is die de titel van Landbouw draagt, deel ik u mee dat 
landbouw onder de bevoegdheden valt die aan minister Cerexhe 
werden toebedeeld. 
 
De karkasclassificatie is een aangelegenheid die voor de drie 
Gewesten krachtens de bijzondere wet inzake de institutionele 
hervormingen van 13 juli 2001 geregionaliseerd werd. Ik nodig u 
derhalve uit uw vraag betreffende de toepassing van de 
karkasclassificatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan mijn 
Brusselse collega door te spelen. 
 
Als federaal minister van Landbouw heb ik bij de Gewesten niet de 
macht hen bijvoorbeeld eenzelfde tarifering op te leggen. De bepaling 
van de tarifering en de financieringsmodaliteiten van de 
karkasclassificatie vallen onder de bevoegdheid van elk Gewest. 
 

02.02  Sabine Laruelle, ministre: 
A Bruxelles, l'agriculture relève de 
la compétence du ministre 
bruxellois M. Cerexhe. 
L'identification des carcasses 
ressortit à la compétence des 
Régions. En tant que ministre 
fédérale de l'Agriculture, il ne 
m'appartient pas d'imposer une 
tarification. 
 

02.03  Frieda Van Themsche (VLAAMS BELANG): Mijnheer de 
voorzitter, ik dank de minister. Ik zal het antwoord nog eens nalezen. 
Ik zal zeker aan de persoon van wie ik de informatie gekregen heb het 
antwoord doorspelen en eventueel zal ik er een volgende keer verder 
op ingaan. 
 

02.03  Frieda Van Themsche 
(VLAAMS BELANG): J’étudierai la 
réponse de la ministre. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De bespreking van de vragen en interpellaties eindigt om 10.30 uur. 
La discussion des questions et interpellations se termine à 10.30 heures. 
 
 
 
  
 




