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Woord vooraf 

 

Door de wereldwijde coronapandemie was het niet mogelijk om opvolgbezoeken te brengen bij de 

verschillende paardenslachthuizen die zich geëngageerd hebben in het Respectful Life project. De 

focus ligt hier op het paardenwelzijn, vooral in de slachthuisomgeving. De deelnemende slachthuizen 

van Argentinië en Uruguay hebben daarom aan de onderzoeksgroep Dier&Welzijn van de KULeuven 

toegang verleent tot het online opvolgen van camerabeelden op de slachthuissite. 

De diverse paardenslachthuizen werden op verschillende momenten (welke niet werden 

aangekondigd) opgevolgd. Deze opvolging gebeurde door visuele online observaties via gestreamde 

camerabeelden. De bevindingen werden geanalyseerd op het vlak van dierenwelzijn en 

diervriendelijke omgang met de paarden.  Per slachthuis werd een individueel analyserapport 

samengesteld met vermelding en duiding van deze bevindingen en vaststelling en werden een aantal 

verbeterpunten of aandachtspunten opgelijst. Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste 

aandachtspunten.  

Het betreft hier dus bevindingen bij de opvolging van paardenslachthuizen in Argentinië en Uruguay. 

Voor dit verslag werden  in totaal meer dan 235 uren beeldmateriaal opgevolgd en geanalyseerd in de 

periode van juli tot december 2021.  

De online-opvolging werd uitgevoerd door Jos Van Thielen van de onderzoeksgroep Dier&Welzijn met 

een jarenlange expertise op gebied van dierenwelzijn en diergedrag en meer specifiek betreffende het 

monitoren van dieren tijdens transport en het verblijf in slachthuizen. 

In volstrekte objectiviteit en onafhankelijkheid werd de screening uitgevoerd, het dierenwelzijn 

beoordeeld en de adviezen geformuleerd. 
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1 Deelnemende bedrijven  

De online-opvolging vond plaats in de periode van 1 juli 2021 tot 21 december 2021.  

De opgevolgde bedrijven zijn in alfabetische volgorde: 

• Slachthuis Infriba SA te Batan - Argentinië 

• Slachthuis Lamar te Mercedes - Argentinië 

• Slachthuis Land L te Cordoba - Argentinië 

• Slachthuis Sarel SA te Montevideo - Uruguay 

• Slachthuis Solemar Alimentaria SA te Chimpay – Argentinië 

 

2 Camera-infrastructuur  

De voor ondergetekende beschikbare camerabeelden werden via online-streaming op verschillende 

momenten, onaangekondigd, opgevolgd en beoordeeld op het vlak van het dierenwelzijn.  

Deze werkwijze blijkt een goed alternatief te zijn voor de periodieke opvolgbezoeken van de 

verschillende paardenslachthuizen die zich in het kader van het Respectful Life project hebben 

geëngageerd. Via deze camera-opvolging werd een analyse gemaakt van de omgang en het 

handelen met de slachtpaarden; en dit gestoeld op de 5 vrijheidsgraden.  

De opstelling van deze camera’s laten toe om een goed beeld te kunnen vormen van hoe er met de 

paarden wordt omgegaan en gehandeld. Het personeel op de werkvloer wordt in hun handelen niet 

beïnvloedt door het feit dat ze op die momenten opgevolgd worden, omdat deze opvolgmomenten 

random gebeuren zonder dat deze aangekondigd zijn.  

Bij voldoende camera’s en een goede plaatsing van deze camera’s is het mogelijk om het volledige 

proces te volgen (van wachtruimte tot aan de schietbox).  

Voor deze methode van opvolging worden best volgende locaties in beeld gebracht: 

• De loskade en het drijven naar de wachtruimte 

• De wachtruimte 

• Drijven naar de fixatiebox 

• De fixatiebox 

• De ruimte waar het paard gekeeld wordt 

Een beperking bij deze methodiek is wel dat enkel het visuele kan opgepikt worden (zowel de wijze 

waarop het personeel omgaat met de paarden als het gedrag en de reacties van de dieren). Geluiden 

en andere omgevingsparameters kunnen niet opgepikt worden via de streaming en dus ook niet 

meegenomen worden in deze analyse. Toch laat deze werkwijze toe om in tijden waarbij een bezoek 

en opvolging ter plaatse niet mogelijk is, een goede inschatting te kunnen maken van het 

dierenwelzijn op dit slachthuis.  

Ook de kwaliteit van het internet is voor deze methode zeer belangrijk. De gestreamde beelden 

moeten vlot en vloeiend binnenkomen. 
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3 Algemene bevindingen en vaststellingen  

Uit de analyse van de verschillende slachthuizen kunnen een aantal aandachtspunten naar voor 

geschoven worden. Het moet steeds de bedoeling zijn om op een dierwelzijnsvriendelijke manier om 

te gaan met de paarden. Wanneer dit correct gebeurt, met respect voor de signalen die de dieren op 

het moment geven en in overeenstemming met het natuurlijke gedrag van de paarden, dan zal deze 

omgang ook efficiënt en vlot verlopen. Hierbij enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor de 

diervriendelijke omgang met de paarden in een slachthuisomgeving: 

• Een rustigere omgang met de paarden, zowel tijdens het lossen als bij het drijven uit de 

wachtruimte en naar de schietbox is noodzakelijk om de paarden minder gestresst in de 

schietbox te krijgen (zodat het bedwelmen perfect kan uitgevoerd worden). 

• Wees ervan bewust wat de impact is van het gebruik van een hulpdrijfmiddel op de paarden. 

Geef hierbij geen misleidende of tegenstrijdige signalen aan de paarden en hou rekening met 

het natuurlijk gedrag van een paard. 

• Een paard in de drijfgang moet gemotiveerd worden om vooruit te gaan, maar mag niet 

angstig gemaakt worden. Gebruik angst niet als motivator om een paard te drijven. 

• Personen die zich in het gezichtsveld van de levende paarden bevinden, dragen best geen 

witte kledij. De witte kleur is opvallend en bij prooidieren met een tweekleurig zicht komt wit 

beangstigend over. Een persoon die in het wit gekleed is, trekt meer de aandacht van de 

paarden. Zij zullen deze persoon aanzien als een ‘potentiëel gevaar’. Daardoor zullen de 

paarden alles in het werk stellen om deze in het wit geklede man te volgen. 

• Een paard mag niet onnodig lang in de fixatiebox staan voor het bedwelmd wordt. Wanneer 

een paard in de fixatiebox gedreven wordt, moet het ook direct gefixeerd en correct bedwelmd 

worden. Indien dit door bepaalde omstandigheden niet direct kan gebeuren, dient het paard 

terug uit de fixatiebox gelaten te worden zodat het terug contact heeft met soortgenoten. 

• De operator aan de schietbox moet zeer geconcentreerd tewerk gaan en zorgen dat het 

penschiettoestel correct geplaatst is op het voorhoofd van het paard. 

• Er dient altijd back-up bedwelmingsapparaat binnen handbereik te liggen bij de schietbox. 
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Samenvatting en besluit  

Tijdens de online-camera-opvolgingen van de verschillende slachthuizen heeft ondergetekende geen 

noemenswaardige dierenwelzijnsinbreuken kunnen vaststellen. Wel werden per slachthuis enkele 

verbeterpunten of punten van aanbeveling opgemerkt en geduidt in een individueel rapport voor de 

verschillende slachthuizen. 

De methode met de camera-streaming op niet vooraf aangekondigde momenten is een goede 

methode om de dagelijkse werking, wat betreft de omgang met de paarden en het 

dierenwelzijnsvriendelijke karakter hiervan, goed en objectief te kunnen inschatten. Het is echter wel 

een tijdrovende methode omdat hiervoor vele uren van online-camera opvolging noodzakelijk zijn. 

Voor de kwaliteitsborging van het RL-project enerzijds, maar ook voor de courante opvolging en 

advisering m.b.t. het dierenwelzijn aan de desbetreffende slachthuizen en haar medewerkers is deze 

methode een goed alternatief voor de fysieke, periodieke opvolgbezoeken ter plaatse.  

.  
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