
         
 
 
 
REACTIE VAN GAIA OP HET PERSBERICHT VAN FEBEV (08/03/2016) 
 
 
Op 8 maart 2016 onthulde GAIA de schrijnende resultaten van een nieuw onderzoek over 
de productie van paardenvlees in Argentinië en Uruguay, bedoeld voor consumptie in 
Europa. Enkele uren later publiceerde de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) een 
vernietigende reactie, met als doel de handel te verdedigen die de Federatie mee in stand 
houdt. Sinds wij het tragische lot onthulden van de slachtpaarden in Latijns-Amerika, 
doet de paardenvleessector zijn uiterste best om de waarheid geweld aan te doen. Dat is 
zeker ook het geval sinds de Europese Commissie de import van paardenvlees uit Mexico 
verbood, naar aanleiding van controles die zware tekortkomingen blootlegden. Wat te 
denken van dit nieuwe persbericht van FEBEV? We overlopen de argumenten van de 
Federatie één voor één. 
 
 
FEBEV: "Begin februari 2016 publiceerde het Europese Voedsel- en Veterinair 
Bureau (VVO) positieve auditverslagen over de identificatie en registratie van 
paarden in Argentinië en Uruguay." 
 
GAIA: Het Europese Voedsel- en Veterinair Bureau (VVO) heeft inderdaad een audit 
uitgevoerd van de productie van paardenvlees in Argentinië en Uruguay. Die audit focust 
echter niet op het welzijn van de dieren, en nog minder op de productieketen (transport 
e.d.). Het gaat vooral over de traceerbaarheid van het paardenvlees en de 
voedselveiligheid. 
 
De controles van het VVO worden op voorhand aangekondigd. Het is dus niet 
verwonderlijk dat de inspecteurs geen vaststellingen deden van niet-geïdentificeerde 
paarden. Wanneer de controles onaangekondigd gebeuren, blijkt dat er geen enkel 
efficiënt systeem bestaat om de afkomst van de dieren te achterhalen, noch in Argentinië 
noch in Uruguay. De onderzoekers van de dierenrechtenorganisaties stelden vast dat de 
oormerken en de markering bij veel paarden ontbraken, zowel in de slachthuizen als in de 
verzamelcentra. Dat wordt uitvoerig gedocumenteerd en gedateerd in de 
onderzoeksrapporten. 
 



Zelfs als de controles aangekondigd waren, stelde het VVO tekortkomingen vast op het 
vlak van traceerbaarheid (zie bijvoorbeeld pagina’s 4, 6, 7 in zijn rapport over 
Argentinië). FEBEV doet dus de waarheid geweld aan door te beweren dat “de 
onafhankelijke onderzoeken van de Europese Commissie de aantijgingen in de 
antipaardenvleescampagne van GAIA volledig weerleggen”. 
Het VVO-rapport maakt zelfs verschillende keren gewag van onrustwekkende 
tekortkomingen op het vlak van de traceerbaarheid van de paarden. Eén van de twee 
slachthuizen die het VOV in Argentinië bezocht, beschikte over geen enkele procedure 
om te verifiëren of de paarden geïdentificeerd waren. Er werden dus niet-geïdentificeerde 
dieren toegelaten. Gestolen paarden, een groot probleem in Latijns-Amerika, komen op 
die manier terecht in de productieketen van het paardenvlees. 
 
In Argentinië worden paarden niet beschouwd als dieren voor consumptie. Ze moeten 
niet geïdentificeerd worden aan de hand van een oormerk of een markering aangebracht 
met een brandijzer als ze het terrein van het slachthuis betreden. Deze bijzonderheid 
wordt vermeld in het VOV-rapport. Het is dus heel gemakkelijk om gestolen paarden in 
de productieketen te smokkelen. Hetzelfde geld voor paarden die medicijnen kregen 
toegediend, zoals fenylbutazon – een ontstekingsremmer die vrij te koop is. Ook dat 
hebben de onderzoekers van de dierenrechtenorganisaties vastgesteld. Sportpaarden 
worden trouwens niet uitgesloten uit de voedselketen. 
 
FEBEV: “In november 2015 brachten twee docenten en leden van de 
onderzoeksgroep Dier & Welzijn van de KU Leuven een bezoek aan Argentinië. Er 
werden bij de bezochte verzamelplaatsen en slachthuizen geen inbreuken op het 
dierenwelzijn vastgesteld.” 
 
GAIA: De onderzoeksgroep Dier & Welzijn van de KU Leuven bevestigde ons 
telefonisch dat er eind 2015 inderdaad een bezoek aan Argentinië heeft plaatsgevonden. 
Het rapport van dat bezoek is echter (nog) niet publiek, werd ons meegedeeld. De 
onderzoeksgroep kon geen uitsluitsel geven over een eventuele voorziene datum om het 
onderzoek alsnog publiek te maken. Of het om contractonderzoek gaat? Nog volgens de 
onderzoeksgroep Dier & Welzijn is er nooit een contract geweest. Toen GAIA meer 
details vroeg, werd er ingehaakt. 
 
FEBEV: "FEBEV ontwikkelde een lastenboek (HoMeFe) om het paardenwelzijn te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat de Europese dierenwelzijnswetgeving zo goed 
mogelijk wordt geïmplementeerd in landen die paardenvlees exporteren naar 
Europa. De voorbije jaren heeft FEBEV tevergeefs geprobeerd om GAIA en andere 
NGO’s te betrekken bij de ontwikkeling van dat dierenwelzijnslastenboek." 
 
GAIA: FEBEV legt uit dat het GAIA heeft gecontacteerd in verband met een 
dierenwelzijnslastenboek dat het ontwikkeld had. Dat klopt. Tijdens een ontmoeting liet 
GAIA aan FEBEV weten dat dit lastenboek onuitvoerbaar was op het terrein. In een 
context van structurele mishandeling en verwaarlozing van dieren is GAIA van mening 
dat handleidingen met goede praktijkvoorbeelden geen efficiënte maatregel zijn om 
dierenleed te verhinderen, en al evenmin om dierenwelzijnsnormen te doen toepassen in 



derde landen. In essentie zijn zulke handleidingen niet wettelijk afdwingbaar, dus de 
importeurs moeten vertrouwen op de goede wil van de betrokkenen ter plaatse. 
Bovendien maakt het productiesysteem voor paardenvlees in deze Latijn-Amerikaanse 
landen elke toepassing en elke controle van zo’n handleiding onmogelijk. Dit lastenboek 
strooit alleen maar zand in de ogen van de klanten van de importeurs, en van het grote 
publiek. 
 
Het bewijs is er: het onderzoek van GAIA en zijn partnerorganisaties werd uitgevoerd 
één jaar na de publicatie van dit lastenboek. We stellen een kloof vast tussen de 
bepalingen van het lastenboek en de realiteit op het terrein. GAIA heeft minstens 30 
inbreuken op deze handleiding onthuld, die stuk voor stuk ernstig dierenleed met zich 
meebrachten. In tegenstelling tot de maatregelen die verondersteld werden om te worden 
toegepast, gingen de werknemers van de slachthuizen gewoon door met het slaan van de 
paarden, door middel van stokken. Ook de vrachtwagens voor het transport beschikken 
over geen enkele bescherming tegen extreme weersomstandigheden, paarden met 
gebroken benen worden samen met de andere paarden vervoerd, paarden die 
overduidelijk lijden krijgen geen enkele veterinaire zorg, enzovoort. 
 
Bovendien worden de Europese wettelijke normen verre van gerespecteerd. In het jongste 
onderzoek in Uruguay en Argentinië alleen al heeft GAIA minstens 7 duidelijke 
inbreuken onthuld op de Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 
2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, en minstens 17 even erge 
inbreuken op de Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 
inzake de bescherming van dieren bij het doden. Veel van deze inbreuken werden in 
meerdere gevallen vastgesteld. Voor deze overtredingen is GAIA van plan om de 
Europese Commissie te interpelleren over het lot van slachtpaarden in Latijns-Amerika. 
 
De situatie op het terrein is eveneens zwaar in strijd met de aanbevelingen die werden 
geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ondanks het feit dat 
Argentinië lid is van de WGO. Het gaat meer bepaald om flagrante inbreuken op 
minstens 13 essentiële en algemene artikelen uit de Gezondheidscode voor landdieren 
van de WGO. Die inbreuken werden vastgesteld tijdens de volledige duur van het 
onderzoek. 
 
FEBEV: "GAIA gebruikt opnieuw oude, uit de context gehaalde beelden om een 
“nieuwe campagne” te lanceren rond paardenvlees." 
 
GAIA begrijpt niet goed waar FEBEV het argument vandaan haalt dat de beelden “uit de 
context” werden gehaald en “subjectief” zouden zijn. De beelden liegen niet. Zoals 
vermeld staat in de onderzoeksrapporten, samen met de precieze datum en plaats van elke 
observatie, werd elke foto en elke video gemaakt in paardenslachthuizen die naar Europa 
exporteren, in paardenverzamelcentra die leveren aan diezelfde slachthuizen, of op de 
routes die de vrachtwagens gebruiken die paarden van de ene naar de andere plaats 
transporteren. De link tussen deze handel in Latijns-Amerika en de Belgische en 
Europese importeurs is duidelijk, en wordt eveneens duidelijk vermeld in de 
onderzoeksrapporten. Telkens werden ernstige of extreme gevallen van dierenleed 



geconstateerd (het gebruik van stroomstokken, mishandeling of verwaarlozing, gewonde 
paarden die aan hun lot worden overgelaten, uitgemergelde en uitgeputte paarden, 
karkassen van paarden,…). Het gaat trouwens om een onderzoek dat uitgevoerd werd in 
maart en april 2015. Het werd nooit eerder gepubliceerd, dus er is zeker geen sprake van 
“oude beelden”. 
 
FEBEV: "GAIA beschouwt het paardenleed als een bron van inkomsten." 
 
FEBEV gaat zijn boekje ver te buiten door GAIA ervan te beschuldigen onderzoeken te 
publiceren die het dierenleed aanklagen, met het oog op fondsenwerving. Een argument 
ad hominem, van een redelijk bittere ironie. Misschien is FEBEV er zich niet van bewust 
dat GAIA een vereniging zonder winstoogmerk is? Dit in tegenstelling tot FEBEV zelf, 
die als enige taak heeft de commerciële belangen te verdedigen van zijn leden: de 
Belgische slachthuizen. 
 
Het complete onderzoeksrapport dat werd gerealiseerd door de dierenrechtenorganisaties 
is beschikbaar via deze link: http://www.gaia.be/nl/nieuws/nieuw-onderzoek-onthult-
verfoeilijke-afkomst-van-paardenvlees-belgische-supermarkten 
 


