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 ANIMAL WELFARE AUDIT Chevideco 

In Roemenie worden alle dieren aangevoerd met een paspoort ter identificatie net zoals in België en 

is er tevens met  een vervoersdocument getekend  door een officiële dierenarts die de dieren gezond 

verklaart om naar het slachthuis te brengen. Bovendien is er een verklaring van een officiele 

dierenarts die de dieren tot de voedselketen toelaat.  

De paarden worden meestal lokaal door een handelaar bij de partikulieren opgehaald. Het aanbod 

op de markten vermindert elke dag. De handelaren die ik ontmoette kochten de dieren meestal bij 

de eigenaar en brengen ze zelf naar het slachthuis.  

Bij Carmi Olymp was Oscar de handelaar en de vervoerder. Er werd een paard met een apart 

transport gebracht omdat het als mank paard niet tussen de andere paarden kon worden vervoerd.  

Carmi-Olymp is uitsluitend een slachthuis voor derden . Het is vrij recent en goed onderhouden.  

Beperkte grootte van stallen zorgt voor maximum aanvoer per dag van 25-30 paarden.  Een 

gedocumenteerd plan van de stal met capaciteit kan niet worden voorgelegd. De opvang stal buiten 

is onvoldoende sterk omheind en aan de ingang kan wat extra verlichting worden aangebracht; 

Verder  moet er een betere vooziening zijn van water.  

 

De veewagens die worden gebruikt door First meat, Oscar en Montana zijn uitgerust met een 

geschikte bodem, compartimentering , de wanden vertonen geen kwetsende stukken en het laden of 

lossen gebeurt  diervriendelijk. Allen getuigden van voldoende vakmanschap. Geen enkele 

vrachtwagen gezien die overladen werd.    

De vrachtwagens in Roemenie moeten een toelating hebben voor dierentransport  waarvan een foto 

als voorbeeld in de bijlage.  

Personeel in het slachthuis en voor transport  om met de dieren om te gaan zijn hiervoor opgeleid. 

Naast de HACCP opleiding kan een” dierenwelzijns-opleiding” worden aangetoond. Deze was 

aanwezig in alle bezochte slachthuizen en voor de geziene transporteurs.   

De plannen van de slachthuizen zijn niet allemaal met documenten aantoonbaar, evenmin is de 

maximum bezettingsgraad van de stallen niet altijd gedocumenteerd. Hiervoor werd een 

corrigerende actie gevraagd aan First Meat, Carmi Olymp, Cicalex.  
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Evenwel werd op geen enkel moment heb ik een overbezetting vastgesteld.  

De gebouwen van First Meat zijn zeer mooi en zeer nieuw. De bedding van de dieren bestaat uit stro. 

Dit is niet het geval in Carmi –Olymp en Cicalex.  Deze laatste hebben stallen die ook verouderd zijn 

en minder  net. De gang naar de slachtvloer is met hekken afgezet waarbij de dieren op eender welk 

moment kunnen worden geinspecteerd zonder in contact te komen met de mensen. Dit is evenzo 

voor  First Meat .   

Voor Carmi Olymp en Montana worden de dieren door de begeleiders naar de schietbox gebracht 

aan de koord.  

In alle slachthuizen gebeurt er een ante-mortem controle  door een officiële dierenarts aangesteld 

door de Roemeense authoriteiten.  Deze of eventueel een andere is  tevens  aanwezig  tijdens en na 

de slacht.  

Registers van bevindingen ante mortem en post mortem worden bijgehouden evenals chipnummer 

voor de traceerbaarheid.  

In elke slachthuis is er een aparte stal voorzien voor dieren in observatie.  

Watervoorziening was in elke slachthuis aanwezig, enkel bij Carmi Olymp was er een defect en stond 

er slechts een emmer water in de stal.  

Er werden geen drachtige merries aangevoerd en bij interview bleek men op de hoogte van de 

procedures. 

Het begeleiden van de paarden naar de schietbox gebeurt professioneel. Een paard weigerde 

halstarring verder te gaan in Carmi Olymp. Er werd een tweede paard korter bij gebracht waardoor 

het eerste  dier rustig verder wandelde.  Er werd geen gebruik van stokken of electrische prikkerlaars 

gebruikt of gezien.  

Voor het bedwelmen  is er vast personeel aangeduid. Op alle plaatsen waren deze zeer ervaren.  Ook 

kon hun opleiding in verband met dierenwelzijn worden aangetoond.  

In Roemenie wordt  op de meeste plaatsen een registratie van de kogels bijgehouden. Telkens was er  

een reserve pistool aanwezig. 

In Carmi Olymp, First Meat en Montana  kon een  registratie van dierenwelzijns inspectie worden 

voorgelegd.  

Na het schieten worden de dieren bijna onmiddellijk gekeeld (carotis of borststeek). Er werd overal 

pas geschoten als de verbloedinglijn vrij was.  

Onthuiden gebeurt pas na enkele minuten als de dieren zijn uitgebloed .  

Infrastructuur van de slachthuizen is geschikt.  

Voor sommigen dringen kleine aanpassingen zich op.  

Carmi Olymp : kleine oneffenheden in de vloer en beter verlichten aan de toegang tot de stal. Verder 

de buitenstallen beter omheinen. Plan en capaciteit van de stal documenteren. 



First Meat : enkel de documentatie ivm de capaciteit van de stal en van de vrachtwagen 

documenteren.  

Cicalex : De stal geeft een minder goed onderhouden indruk, geen documentatie van plan en 

capaciteit.  

Montana : de wachtstal is niet helemaal overdekt en de toegang tot de schietbox is te donker. De 

capaciteit van de vrachtwagen is niet gedocumenteerd.  

Oscar : de capaciteit van de vrachtwagen documenteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


