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1 Woord vooraf 

Tijdens een 14-daagse rondreis in Argentinië en Uruguay werden 5 slachthuizen (Solemar, Lamar, 

Infriba, Sarel, Clay) en 1 verzamelplaats (Firma Equisur in Entre Rios) bezocht. Het primaire doel was 

het begeleiden van een door SGS uitgevoerde pilot-audit van een slachthuis en van een 

verzamelplaats in Argentinië. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook andere 

paardenslachthuizen in Argentinië en Uruguay te bezichtigen. 

Onderstaand verslag is een weergave van bevindingen (visuele observaties) op het moment van de 

opvolgbedrijfsbezoeken, die per bedrijf enkele uren in beslag namen. De beoordeling van 

dierenwelzijn en diergedag is steeds gerelateerd aan 4 parameters, met name het dier zelf (genetica, 

stress, vermoeidheid…), de drijvers (ervaring, karakter…), de infrastructuur en de omgeving (dag-

nacht, klimaatparameters…). Dat impliceert dat een beoordeling van het dierenwelzijn en diergedrag 

steeds een momentopname is en dat de doorlichting met regelmaat moet worden herhaald. Daarnaast 

werd tijdens de bedrijfsbezoeken foto- en filmmateriaal verzameld om achteraf te analyseren.  

Het plaatsbezoek werd uitgevoerd door Bert Driessen met meer dan 20 jaar expertise op gebied van 

dierenwelzijn en diergedrag en meer specifiek betreffende het monitoren van dieren tijdens transport 

en de huisvesting in slachthuizen en veebedrijven. 

Bert Driessen dankt de medewerkers van het slachthuis voor hun gastvrijheid en openheid tijdens het 

bezoek. 
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2 Programma 

Het reisprogramma vatte aan in Argentinië met een bezoek aan het slachthuis Solemar. Daarna 

volgden bezoeken achtereenvolgens aan een paardenverzamelplaats, slachthuis Lamar en slachthuis 

Infriba. In Argentinië werd een auditeur van SGS bij een pilot-audit van paardenverzamelpunt Equisur 

in Entre Rios en het slachthuis Lamar begeleid. Vervolgens werd de Río de la Plata overgestoken om 

de slachthuizen Sarel en Clay in Uruguay te visiteren.  

Maandag 7 februari 2022 

Bezoek/audit slachthuis Solemar (Argentinië) 

Bezoek/audit paardenverzamelplaats aan de site van het slachthuis Solemar (Argentinië) 

Dinsdag 8 februari 2022 

Bezoek/audit paardenverzamelplaats van de firma Equisur in Entre Rios (Argentinië) 

Begeleiding SGS-audit 

Woensdag 9 februari 2022 

Bezoek/audit slachthuis Lamar (Argentinië) 

Bezoek/audit paardenverzamelplaats aan de site van het slachthuis Lamar (Argentinië) 

Begeleiding SGS-audit 

Vrijdag 11 februari 2022 

Bezoek/audit slachthuis Infriba (Argentinië) 

Bezoek/audit paardenverzamelplaats aan de site van het slachthuis Lamar (Argentinië) 

Maandag 14 februari 2022 

Bezoek/audit slachthuis Sarel (Departement Canelones Zabala, Uruguay)  

Bezoek/audit paardenverzamelplaats aan de site van het slachthuis Sarel (Uruguay) 

Dinsdag 15 februari 2022 

Bezoek/audit slachthuis Clay (Uruguay) 

Bezoek/audit paardenverzamelplaats aan de site van het slachthuis Clay (Uruguay) 
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3 Samenvatting 

3.1 De slachthuizen 

Het bezoek van slachthuis Lamar (Argentinië) verloopt in het bijzijn van een SGS-auditeur die een 

ontwikkeld auditprotocol komt uittesten. De overige slachthuizen worden zonder het bijzijn van de 

SGS-auditeur bezocht. Elk bezocht slachthuis was op het moment van het bezoek in werking. Bij het 

bezoek werd gefocust op de dieren, de medewerkers (en hun interactie met de paarden), de 

infrastructuur en omgeving (o.a. weersomstandigheden). In ieder slachthuis werden volgende 

onderdelen bekeken: de kralen, de wachtruimte, (het drijven naar) de fixatiebox en de bedwelming.  

 

De loskade 

In 3 slachthuizen (Solemar, Sarel en Clay) werd op het moment van de opvolging een vrachtwagen 

met paarden gelost. Het losproces werd opgevolgd. Het lossen en drijven van de paarden verliep 

rustig. Bij het openen van de verticale deuren moeten de paarden even de tijd krijgen om de opening 

te verkennen. Zodra het eerste paard door de deuropening gaat, verlaten ook de andere paarden de 

trailer. Op iedere locatie is een verhoogde loskade (op hetzelfde niveau als de vloer van de trailer) 

aanwezig.  

 

De kralen (of corrals) 

• Aansluitend aan de slachthuizen liggen corrals waarin paarden kunnen worden gestockeerd. 

Gezien het lage aanbod aan paarden staan in de corrals geen of een zeer beperkt aantal 

paarden.  

• De corrals variëren in constructie, gaande van een verzameling van weides tot een volledig 

overdekte constructie. In de open corrals (=weides of paddocks) is artificiële (afdaken) of 

natuurlijke (bomen) beschutting aanwezig. Hoewel er in de afgelopen jaren al aandacht is 

besteed aan het planten van natuurlijke beschutting, kan nog verder op de aanplant van 

bomen worden ingezet. Omwille van mogelijks brandgevaar bij droogte (en het overslaan van 

brand van boom naar boom) moet er voldoende afstand tussen de bomen zijn.  

• In de corrals (en in de wachtruimtes) werden enkel volwassen paarden waargenomen. 

 

De wachtruimte 

• Vlak voor het slachten worden de paarden van de corrals naar de wachtruimte gedreven. 

Gezien het lage aanbod worden in sommige slachthuizen de paarden niet in de corrals 

gestockeerd, maar direct na het lossen naar de wachtruimte gedreven om vervolgens (= 

maximum enkele uren later) geslacht te worden.  

• De locatie van de wachtruimte ten opzichte van de fixatiebox verschilt van bedrijf tot bedrijf. 

In sommige slachthuizen ligt de wachtruimte vlakbij de fixatiebox. In andere slachthuizen is 

een langere drijfgang tussen de wachtruimte en de fixatiebox. De wachtruimtes zijn overdekt 

en er is drinkwatervoorziening aanwezig. 

• In ieder slachthuis zijn in de wachtruimte een beperkt aantal paarden aanwezig wegens het 

lage aanbod aan paarden op het moment van het plaatsbezoek. 
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• De aanwezige paarden vertonen een goede lichaamsconditie. In 1 slachthuis valt het op dat 

een aantal paarden vacht-/bijtletsels bezitten. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de 

competitie en het instellen van een hiërarchie in de kralen. 

• Alle paarden zijn voorzien van een individueel oormerk.    

 

Het drijven naar de fixatiebox 

De medewerkers benaderen stil en op een rustige manier de paarden in de wachtruimte. Vanuit de 

wachtruimte worden de paarden met behulp van vlaggen naar de fixatiebox gedreven. Paarden die 

niet op de drijvers en hun vlaggen reageren, krijgen een halster om en worden individueel naar de 

fixatiebox geleid. De manier waarop de medewerkers bij deze paarden een halster aanbrengen, 

getuigt van professionalisme en wijst erop dat de paarden niet wild zijn ondanks het feit dat ze 

extensief in grote weides worden opgekweekt/gehouden. De zijwanden van de drijfgang zijn dicht 

zodat de paarden tijdens het drijfproces niet door activiteiten in de omgeving worden afgeleid 

Hoewel de meeste paarden vlot de fixatiebox betreden, betreden sommige paarden met enige 

terughoudendheid de fixatiebox. Dat heeft verschillende oorzaken: 

• Er ontsnapt perslucht ter hoogte van de fixatiebox. Het geluid maakt de paarden onrustig. 

• Het optakelen en inklikken van de poothaken in de slachtlijn maakt een voor de paarden 

verstorend geluid. 

• De vloer in de fixatiebox is niet egaal van materiaal en kleur.  

• De vloer in de fixatiebox bestaat een metalen traanplaat. Bij het betreden worden er 

hoogtonige geluiden geproduceerd.  

Het betreden van de fixatiebox zal vlotter verlopen indien er gevolg gevend aan de opgesomde 

oorzaken aanpassingen aan de fixatieboxen worden doorgevoerd. 

 

Het bedwelmen 

• De paarden worden zo snel mogelijk nadat ze de fixatiebox betreden met een 

penschiettoestel geschoten. 

• Aan de fixatiebox is er een “back up” apparaat (mechanisch penetrerend penschiettoestel) 

aanwezig. 

• In een aantal slachthuizen zijn op verschillende plaatsen camera’s geïnstalleerd om het 

slachtproces op te volgen.  

• Er dient aandacht te worden besteed aan het interval tussen schieten en het toedienen van 

een steek om te verbloeden. Doorgaans is dit lager dan 60 sec, maar bij enkele dieren was 

dit net boven de 60 sec. Om een goede verbloeding te verkrijgen, zou dit onder de 60 sec 

moeten blijven.  
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3.2 De verzamelplaats 

• Het bezoek van de paardenverzamelplaats in Entre Rios (Argentinië) verloopt in het bijzijn van 

een SGS-auditeur die een ontwikkeld auditprotocol komt uittesten. De paarden worden in de 

periode voor het transport naar het slachthuis in weides rondom de verzamelplaats 

gehuisvest. In de laatste uren voor het geplande transport worden de paarden in een 

verzamelweide achter de bedrijfsgebouwen en dicht bij de laadplaats ondergebracht. In de 

verzamelweide is voor de aanwezige paarden voldoende natuurlijke beschutting, drinkwater 

en gras aanwezig. De bodemgesteldheid en de afrastering van de weide is goed. Enkele 

jonge bomen worden beschermd door een afrastering die diervriendelijker dient te worden 

gemaakt. De transportgeschiktheid van de aanwezige paarden wordt individueel beoordeeld. 

Die beoordeling wijst uit dat de 28 aanwezige paarden voor transport geschikt zijn. Na het 

bezichtigen van de paarden in de verzamelweide worden de paarden met behulp van 

drijfmateriaal (= lange stokken met daarop vlagjes) via een brede corridor naar de laadplaats 

gedreven. De paarden worden op een rustige manier zonder dat er direct contact tussen 

enerzijds de paarden en anderzijds het drijfmateriaal en/of de drijvers wordt gemaakt, 

gedreven. De paarden worden in kleine groepjes in de gecompartimenteerde trailer geladen. 

De manier van drijven en laden verliepen zoals het hoort, met name rustig en diervriendelijk. 
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4 Besluit  

Doorheen de jaren (2015 – 2022) zijn de paardenslachthuizen in Argentinië en Uruguay meermaals 

bezocht. Daarnaast werden meerdere paardenverzamelplaatsen gevisiteerd. Na elk bezoek werden 

verbeteradviezen op gebied van dierenwelzijn en diergedrag geformuleerd en aan de betrokken 

bedrijven overgemaakt. Bij elk opvolgbezoek werd vastgesteld dat de verbeteradviezen werden 

geïmplementeerd. Zo werd bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een nieuwe wachtruimte (slachthuizen 

Lamar en Clay) gebouwd, een nieuwe fixatiebox (slachthuis Clay) geïnstalleerd, de drijfgang 

(slachthuis Infriba) aangepast, het douchesysteem voor paarden (slachthuis Sarel) aangepast zodat 

het minder onrust bij de paarden veroorzaakt, de corrals (Solemar en LandL) aangepast, en de 

effectiviteit van de bedwelming meer gedetailleerd in alle slachthuizen (o.a. via de installatie camera’s 

voor continue monitoring) opgevolgd. Doorheen de jaren is er een toegenomen betrokkenheid bij alle 

actoren, zijnde de slachthuizen, de verzamelplaatsen, de controlerende instanties en de onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen, vast te stellen. Doorheen de jaren worden er door de actoren steeds meer 

concrete kennisvragen gesteld met als doel het dierenwelzijn en diergedrag te optimaliseren, wat ook 

een blijk van de toegenomen betrokkenheid is. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

| 9 

5 Fotomateriaal 
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