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Inleiding

In september en oktober 2009 voerde GAIA een onderzoek naar de omstandigheden waarin paarden in

Brazilië en Mexico vervoerd en geslacht worden voor vleesproductie. Dat vlees is hoofdzakelijk bestemd

voor export naar andere landen, waaronder België. Op die manier komt het vlees van Zuid-Amerikaanse

paarden in de Belgische winkelrekken en op het bord van de Belgische consument terecht.

België is een wereldspeler in de internationale paardenvleeshandel. Vier Belgische bedrijven hebben de

touwtjes van deze lucratieve handel in handen. Die grote namen op de wereldmarkt hebben voor hun

productie in tal van landen geïnvesteerd. Ze bezitten er belangrijke infrastructuren, mesterijen en zelfs

slachthuizen.

Terwijl in Europa de kweek, het vervoer en de slacht van dieren voor consumptie goed gereglementeerd en

gedocumenteerd is, hebben we bitter weinig informatie over het vlees van dieren die buiten de Europese

grenzen zijn geslacht.

Een groot deel van het paardenvlees dat in België en in andere Europese landen (vooral in Frankrijk en

Italië) wordt gegeten, wordt nochtans massaal geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. Het komt uit Mexico,

Brazilië, Argentinië en Uruguay, en ook deels uit Canada.

Het onderzoek van GAIA, dat wordt getoond in de bijhorende film “Van paard tot steak – De lijdensweg

van Zuid-Amerikaanse paarden voor de Belgische vleesconsumptie”, onthult het leed van de Amerikaanse

paarden die bestemd zijn voor de slacht. Het toont hoe dat lijden ver van ons bed en ver van EU-controles

plaatsvindt, en hoe het vlees van die paarden vervolgens naar de Europese Unie wordt geëxporteerd.

Voor de commerciële belangen van Belgische bedrijven, lijden tienduizenden paarden zo

erg dat ze een heuse doodsstrijd moeten leveren.



Paardenvlees in België

Paardenvlees is slechts goed voor 1,1% van het verse vlees dat de Belgische gezinnen kochten in 20091.

Toch wordt paardenvlees ook verwerkt in talrijke vleessnacks (frikandellen, bitterballen, carbonades, vol-

au-vent, …).

De cijfers van de paardenvleessector

Aantal geslachte paarden in België in 2009: 86912

Export van paardenvlees: 26 000 ton (2007)3

Import van paardenvlees: 33 000 ton (2007)

 

Import uit Mexico4: 1124 ton (2005)

Import uit Brazilië: 6823 ton (2005)

Import uit Argentinië: 7537 ton (2005)

Import uit Uruguay: 1332 ton (2005)

Import uit de Verenigde Staten: 2340 ton (2005), voor de definitieve sluiting van de slachthuizen in 2007
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Belgische bedrijven verantwoordelijk voor het lot van de

Amerikaanse paarden

België importeert niet uitsluitend om te beantwoorden aan de nationale consumptie. Een groot deel van het

door de Belgische bedrijven ingevoerde paardenvlees wordt verder geëxporteerd naar andere landen, zoals

Japan, Frankrijk en Italië. De handel in paardenvlees plaatst België dan ook op een centrale positie in de

internationale handel.

Vier Belgische bedrijven belichamen die handel: Chevideco, Equinox, Multimeat en Velda. Allevier zijn ze

nauw verbonden met de handel in en met het lot van de Zuid-Amerikaanse paarden.

Chevideco

Op haar website beweert Chevideco: “Chevideco maakt er een fundamenteel punt van alle dieren met

het meeste respect te behandelen, en alle regels en wetten van de dierenbescherming strikt na te leven.

Chevideco waakt erover dat de dieren steeds stressvrij verblijven.”

Het Deerlijkse bedrijf bezit of heeft nauwe banden met 4 slachthuizen wereldwijd5:

- Rekkem, het moederbedrijf in België

- Frigorificos Entre-Rios, Argentinië

- Mexico Crown, Empacadora de carnes de Aguascalientes, Mexico

- Chevalex, Roemenië

Tot 2007 was Chevideco eigenaar van het Texaanse slachthuis Dallas Crown in Kaufman, dat zijn deuren

moest sluiten ten gevolge van het verbod op het slachten van paarden voor consumptie in de Verenigde

Staten.

Multimeat

Het slachthuis Texan Beltex in Forth Worth, eigendom van Multimeat NV, werd door

dierenrechtenorganisaties vaak met de vinger gewezen voor verscheidene en herhaaldelijke schendingen

van de dierenbeschermingswetten. Ook dat slachthuis moest in 2007 zijn deuren sluiten door het verbod op

het slachten van paarden voor consumptie in de Verenigde Staten.

Meer dan 900 pagina’s uit officiële documenten van het USDA6 (United States Department of Agriculture)

die de herhaaldelijke inbreuken van het Belgische bedrijf in 2005 aan het licht brachten, werden op

vraag van dierenrechtenorganisaties aan hen overhandigd. Dat rapport getuigt van een echte minachting

voor het dierenwelzijn vanwege de firma Multimeat.

Ondanks die geschiedenis, is Beltex Corp nog steeds eigenaar van de gigantische mesterij Morton in

Texas. De meeste Amerikaanse paarden die in Mexico geslacht worden, passeren langs die

verzamelplaats. Amerikaanse verenigingen hebben al tal van klachten neergelegd tegen het Belgische

bedrijf dat eigenaar is van die feedlot, wegens schendingen van de wetten tegen wreedheid jegens dieren.

Beltex bezit eveneens het paardenslachthuis Empacadora de Carnes Fresnillo in Mexico, dat bevoegd is

voor export.7

Het bedrijf draait een omzet van tussen de 25 en de 50 miljoen euro.8

Equinox
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Op haar website tracht de firma het vertrouwen van de consument te winnen: “Equinox haalt het vlees bij

de bron, in de paardenlanden bij uitstek: Argentinië, V.S. en Brazilië. De paarden lopen er vrij rond en

grazen in de uitgestrekte Argentijnse pampa's of de Amerikaanse prairie. Een jarenlang groeiproces dat

zich afspeelt in de zuivere natuur en dat uiteindelijk kwaliteitsvlees geeft.”

Equinox bezit fabrieken in Frankrijk (Viazur en La Coopé) en werkt nauw samen met het slachthuis Lamar in

Argentinië.

Het bedrijf heeft een omzet van tussen de 50 en de 60 miljoen euro9.

Velda

Het bedrijf dat in België paarden slacht op zijn Vlaamse locatie in Zele, importeert paardenvlees uit

verschillende landen van buiten de Europese Unie - onder andere uit Brazilië – dat in supermarkten in

België in de rekken ligt.

Velda was eigenaar van het slachthuis Cavel in Illinois tot aan het verbod op het slachten van paarden in de

Verenigde Staten in 2007 en richtte haar investeringen daarna op andere landen.

Velda lijkt ook gelinkt te zijn aan de Canadese slachthuizen van Natural Valley10. Die hebben een slechte

reputatie op het gebied van het dierenwelzijn en werden al heel vaak aangeklaagd door Canadese en

Amerikaanse paardenbeschermingsorganisaties11.

Volgens de organisatie “Defend Horses Canada”, werd Natural Valley in de lente van 2009 gedwongen om

zijn deuren te sluiten wegens sanitaire redenen.12

Velda bezit een slachthuis in Peterborough in Australië.

Het bedrijf heeft een omzet van tussen de 25 en de 50 miljoen euro.13
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Tot 2007 werden de enige drie paardenslachthuizen in de Verenigde Staten beheerd door

drie Belgische bedrijven: Chevideco, Multimeat en Velda.



In de hel van het Zuiden met de paarden

In Europa zijn de voorwaarden om dieren te vervoeren en te slachten vastgelegd in communautaire

wetten. De duur van het transport, de rusttijden, het drinken van de dieren en de vervoersmiddelen moeten

beantwoorden aan de normen die bedoeld zijn om het leed van de dieren te verminderen. Zo moeten de

dieren tijdens lange transporten doorheen Europa toegang hebben tot drinkbaar water en moeten ze een

zekere rusttijd krijgen na een reis van 24 uur, wat GAIA op zich ook al veel te lang vindt.

Bij hun slachting moet de dieren alle te vermijden pijn, stress en lijden worden bespaard. Als de dieren

niet binnen de 12 uur na aankomst in het slachthuis worden geslacht, dan moeten ze worden gevoederd.

Om bevoegd te zijn voor export naar de Europese Unie, moeten de slachthuizen in het buitenland

beschikken over een exportcertificaat, conform Besluit 2008/752 van de Raad. De plaatselijke officiële

dierenartsen zien er eveneens op toe dat het vlees afkomstig is van “dieren die in het slachthuis, voor en

tijdens de slacht of doding, behandeld zijn conform de bepalingen van de Europese Gemeenschap

inzake dit domein.”14 De voorwaarden voor het vervoer zijn echter niet opgenomen in die toelating.

Tussen september 2009 en februari 2010 wou GAIA te weten komen of de (Zuid-)Amerikaanse paarden,

waarvan het vlees massaal wordt ingevoerd in Europa en België, effectief in de praktijk bescherming

genoten tijdens hun transport en hun slachting. GAIA heeft de ware toestand van de Amerikaanse paarden

ontdekt. Hun lot wordt vanop duizenden kilometers afstand bepaald door Belgische paardenvleesbedrijven.

Dat lot ziet er zo uit: uitgemergelde paarden, die uitgedroogd zijn en sterven van de honger of al dood

zijn. Ze zijn gewond, worden gewelddadig en minachtend behandeld en ze worden getransporteerd en

geparkeerd in onaangepaste vrachtwagens tijdens dagenlange reizen, soms tot 2500 km ver.

De feiten die het speciale onderzoeksteam van GAIA in Mexico en Brazilië heeft gezien, zijn vastgelegd op

film en worden ondersteund door de talrijke getuigenissen van handelaars, transporteurs en slachthuizen.

De onderzoeksfilm van GAIA bevat beelden van onderzoeken die zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten en

Mexico door de organisatie Animals’ Angels. De beelden zijn gemaakt tussen 2007 en 2009 en getuigen

van steeds terugkerende problemen.
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In Mexico

In 2007 moesten de drie paardenslachterijen in de Verenigde Staten, die allemaal eigendom waren van

Belgische ondernemingen, hun deuren sluiten volgens de wet die het slachten van paarden voor

consumptie verbiedt. Toch worden er jaarlijks nog tienduizenden paarden naar het buitenland gebracht,

naar Mexico en Canada, om daar geslacht te worden.

De meeste Amerikaanse paarden die naar Mexico worden gezonden, worden verkocht op dierenveilingen,

zogenaamde livestock auctions, die overal in de VS plaatsvinden. Daarna worden ze vaak op dubbeldekker

vrachtwagens gezet (die verboden zijn in Europa), waarin ze constant gebogen staan. Zo worden ze naar

een gigantische mesterij in Texas gebracht. Daar blijven ze enkele dagen, vooraleer ze de Mexicaanse

grens oversteken, op weg naar het slachthuis. De meest beruchte van deze zogenaamde feedlots is

Beltex, eigendom van het Belgische bedrijf Multimeat.

In tegenstelling tot wat de Texaanse dierenbeschermingswetten voorschrijven, is er geen enkele

schuilplaats voorzien, ondanks de hoge temperaturen en de hevige regenval. Er sterven paarden nog voor

ze hun weg kunnen hervatten. Tijdens onderzoeken van de organisatie Animals’ Angels in 2008 en 2009,

werden de kadavers van de dieren nauwelijks verborgen. Die situatie wordt al jaren aangeklaagd.

De Mexicaanse wet overtreden

Volgens de Mexicaanse wet rond het dierenwelzijn, mogen dieren die zich niet meer staande kunnen

houden, of die zwak, ziek of gewond zijn, niet vervoerd worden. Degenen die instaan voor het transport

en het personeel dat omgaat met dieren, moeten in alle omstandigheden hun kalmte bewaren. Lawaai,

geroep en andere bronnen van stress moeten worden vermeden voor het comfort van de dieren. De

dubbeldekker vrachtwagens bijvoorbeeld zijn verboden voor het transport van paarden, omdat de dieren

daarin niet in een natuurlijke positie rechtop kunnen staan. Na een transport van maximaal 18 uur, moeten

de dieren te eten en te drinken krijgen, en hebben ze recht op een rustperiode van 8 uur.

Het onderzoek van GAIA toont paarden die getransporteerd worden in dubbeldekker vrachtwagens. Er zijn

ook beestenwagens met open dak te zien, die zeer gevaarlijk zijn voor de dieren. In de dubbeldekker

wagens verwonden de dieren zich zeer vaak aan het gezicht.



Mishandeling en wreedheden

GAIA heeft de Mexicaanse beestenmarkt van San Bernabé bezocht. Die markt heeft een verschrikkelijke

reputatie wat betreft het respect voor dieren. De beelden van het onderzoek tonen zwaargewonde

paarden met open wonden en dieren die dood uit vrachtwagens worden geladen. De paarden worden

gedwongen om op de aanhangwagens te springen, zonder loopplank. De paarden worden op elkaar

gepropt in aanhangwagens zonder dak, op een brutale en verbazingwekkend onverschillige manier. We

hebben geprobeerd te praten met plaatselijke dierenartsen die de paarden onderzoeken. Volgens hun

zeggen, gaan de meeste paarden naar plaatselijke slachthuizen, maar worden er sommige naar het

slachthuis van Zacatecas (Jerez) gebracht, dat erkend is voor de export van vlees naar Europa. De

paardenvleeshandel voor Europa draagt dus een zeer grote verantwoordelijkheid voor het leed van die

dieren.

De beelden van het Animals’ Angels-onderzoek, die worden getoond in het GAIA-onderzoek, tonen hoe

paarden die niet meer rechtop kunnen staan, aan een ketting over de grond het slachthuis binnen worden

gesleept.

In september 2008 heeft het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie een

inspectie uitgevoerd in de drie slachthuizen die bevoegd zijn voor de export naar de EU. Het welzijn van de

dieren in de kralen werd slecht bevonden. In één van de bedrijven werd een abnormale sterftegraad

onthuld, en de meeste paarden waren er extreem mager. De controles op het welzijn van de paarden voor

hun slacht werden onvoldoende bevonden om een overeenstemming met de Europese criteria te

kunnen garanderen.15
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Die drie Mexicaanse slachthuizen bevoegd voor export zijn nauw verbonden met grote

Belgische en Nederlandse spelers (2 slachthuizen zijn verbonden aan Chevideco en Multimeat,

en één is verbonden aan het Nederlandse Wisser & Van Walsum). Onze bevindingen, en die van

het FVO, contrasteren schrijnend met de beweringen rond het respect voor het dierenwelzijn van

de bedrijven die in Mexico actief zijn.1



In Brazilië

De lijdensweg van het Braziliaanse paard begint, net zoals die van het Amerikaanse of Mexicaanse paard,

nog voordat het dier wordt getransporteerd. Paardenhandelaars, juntadores genaamd, trekken van

boerderij naar boerderij en verzamelen paarden in het hele land die geen nut meer hebben voor de

eigenaars. Vrachtwagenchauffeurs bezoeken de paardenverzamelaars en laden verwaarloosde en

ondervoede paarden op.

Brazilië heeft net als Europa en België een federale wet op dierenwelzijn, die verbiedt om dieren langer dan

twaalf uur te vervoeren zonder voedsel of water. De staat van Sao Paulo verbiedt het transport van zieke,

gewonde of verzwakte dieren. Die plaatselijke wet zegt bovendien dat het illegaal is om dieren langer dan

zes uur te transporteren zonder voedsel of water. Transporteurs moeten ook hun vrachtwagens aanpassen

in functie van het te vervoeren dier. De dieren mogen niet vastgebonden worden in de vrachtwagen of op

welke manier dan ook in stresserende situaties worden geplaatst.16

2500 km zonder water en voedsel

In de praktijk blijven de paarden de hele tijd in de vrachtwagen zitten terwijl de transporteurs andere

verzamelaars bezoeken. Sommige paarden vertoeven drie dagen in deze mobiele hel. De reis kan tot 2500

kilometer lang zijn. Tijdens de rit krijgen de paarden geen eten of drinken, zelfs tijdens extreme warme

en droge periodes.

De onaangepaste vrachtwagens vormen een bijkomend risico voor het leven van de paarden: Ze

beschikken niet over een laadklep, ze hebben geen dak om de paarden te beschermen tegen slecht of

warm weer en geen wanden om fatale valpartijen te vermijden. Zwakke dieren worden met touwen aan

de hoeken van de vrachtwagen vastgebonden om te vermijden dat ze vallen, wat vaak de dood als

gevolg heeft.

Om de tochten meer rendabel te maken, overladen de chauffeurs hun vrachtwagens.
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Uitspraken van vrachtwagenchauffeurs “
Vandaag is het maandag, donderdag zal  de vrachtwagen tot de nok vol zijn. Niemand staat ons

toe de paarden ergens te houden terwijl we andere paarden zoeken. Dit paard blijft dus in de

vrachtwagen, stervend van honger en dorst, omdat het niet uit de vrachtwagen kan. Eens in de

truck, kunnen ze er niet meer uit.”

Paarden verliezen 7 tot 10% van hun gewicht. Bij een tocht zoals deze vanuit het Amazonegebied

(2500 kilometer) verliezen ze 12% van hun lichaamsgewicht. Dit is de langste reis”

Uitspraken van vrachtwagenchauffeurs “
Hoeveel dieren vervoert u per vrachtwagen?” “28, het gemiddelde is 26, maar de transportkosten

zijn zo hoog dat we het risico nemen om meer paarden in één keer mee te nemen. Ze kunnen

sterven door opeenstapeling.”

Uitspraken van vrachtwagenchauffeurs “
Ooit stierven er vier paarden in één keer, vier van de 36 paarden tijdens die rit. Maar het waren

kleine, zwakke dieren die hard hadden moeten werken op het veld. Deze vier waren

vastgebonden, zoals ik altijd doe bij zwakke dieren. Ik hang ze aan hun staart en voorpoten vast in

een hoek. Sommige sterven in die positie, maar  anders zouden ze vallen en andere paarden doen

vallen.”



Wreedheid en incompetentie

Deze dramatische situatie wordt nog verergerd door de brutale handelingen en de onbekwaamheid van

sommige vrachtwagenchauffeurs. Een beeldfragment van de film van GAIA onthult hoe de paarden in

vrachtwagens zonder laadklep worden gedwongen: Een touw wordt rond de onderkaak gespannen en het

paard moet een te hoge afstand overbruggen om in de gammele beestenwagen te komen, waardoor het

valt en zich verwondt. Als paarden vallen krijgen ze elektrische schokken, zelfs op de kop, om ze te doen

rechtstaan.

Volgens het onderzoek klagen heel wat paardentransporteurs dat ze te weinig loon krijgen van de

slachthuizen voor hun gepresteerde werk en ze hebben vaak nog een groot stuk van hun loon te goed.

Sterven vóór de slacht

Het slachthuis Pomar in Minas Gerais geeft toe dat er iets ernstigs mis is, maar onderneemt geen enkele

actie om de situatie recht te trekken. “Het is heel warm en droog, de paarden komen hier extreem

gedehydrateerd aan.”

Als de dieren aankomen, krijgen ze geen aangepaste voeding. Als ze niet onmiddellijk geslacht worden,

sterven de paarden soms in de kraal. De onderzoekers van GAIA hebben het slachthuis van Pomas

bezocht dat recentelijk heropend was na een administratieve sluiting wegens hygiënische en

beveiligingsredenen. Tijdens de periode van de sluiting bleven paarden toestromen van over heel het land

en werden ze geparkeerd bij het slachthuis, maar niet geslacht of gevoederd door het slachthuis. Tientallen

stierven de hongerdood.



Een verantwoordelijke van het slachthuis zegt: “Jammer genoeg verloren we 48 paarden tijdens die week en

we zullen er waarschijnlijk nog meer kwijt raken.”

Als de paarden aankomen in één van de slachthuizen, worden ze gekeurd: de paarden die net nog gezond

genoeg zijn vertrekken naar het slachthuis om nadien in de rekken van een Europese supermarkt te

belanden. De paarden die, zelfs naar Braziliaanse maatstaven, te zwak worden bevonden, eindigen als voer

voor huisdieren.

Pomar werd door een slachthuisverantwoordelijke duidelijk gelinkt aan Europa:

“We verkopen aan Italië, België, Frankrijk en Nederland,” zei een medewerker van het slachthuis in

Pomar.



Doelstellingen van de campagne van GAIA

� GAIA wil de consumenten van paardenvlees op de hoogte stellen van het leed van de paarden die

geslacht worden in Zuid- en Midden-Amerika.

� GAIA klaagt de grote verantwoordelijkheid aan van de vier grote Belgische paardenvleesbedrijven.

Chevideco, Equinox, Multimeat en Velda zijn mee verantwoordelijk voor het lijden van de Zuid- en

Midden-Amerikaanse slachtpaarden. De armoede van de betrokken werknemers (landbouwers,

paardenhandelaars en vrachtwagenchauffeurs) leidt tot een rampzalige verwaarlozing van de dieren.

�  GAIA pleit voor een respectvolle behandeling van de paarden en degelijke salarissen voor hen die zorg

moeten dragen voor deze dieren.

� GAIA verzoekt de Belgische supermarkten om geen paardenvlees van Zuid- en Midden-Amerika

meer te verkopen of ten minste een streng lastenboek op te stellen dat een einde maakt aan het lijden van

het Zuid-Amerikaanse paard.

� GAIA pleit ervoor dat de import van Zuid- en Midden-Amerikaans paardenvlees door Belgische

bedrijven beëindigd wordt of dat er ten minste strenge regels en controlestystemen worden opgesteld

waardoor het paardenwelzijn gegarandeerd wordt.

� De consumenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren door geen vlees van in Zuid- en Midden-

Amerika geslachte paarden te kopen en door er bij hun supermarkt op aan te dringen geen

paardenvlees uit Zuid-en Midden-Amerika te verkopen.


