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In het project “mobiele dodingsunit” wordt onderzocht of runderen op de boerderij geslacht 
kunnen worden. De runderen worden in een speciaal ontwikkelde vangbox gevoerd en 
vervolgens vastgezet en geschoten. Onmiddellijk wordt de vangbox in een aanhanger 
getrokken. Daar wordt het dier verbloed en vervolgens naar het reguliere slachthuis 
gereden. Daar gebeurt de verdere uitslachting. Deze methode heeft als grootste voordeel 
dat het hele proces angst- en stressvrij gebeurt. Dit is uiteraard een voordeel op vlak van 
dierenwelzijn, maar zou ook resulteren in een betere kwaliteit van het vlees. Omdat slachter 
en dier volledig afgescheiden zijn, is het ook veel veiliger.  
In het kader van het project werd op 17 februari 2023 een bezoek gebracht aan 
“Schlachtung mit Achtung” in de buurt van Basel. De bezielers van het initiatief, Peter 
Brandmeier en Thomas Mayer, namen ons mee naar een bedrijf waar het volledige 
slachtproces kon worden bijgewoond, tot in het slachthuis. Aan het bezoek werd 
deelgenomen door vertegenwoordigers van het FAVV, Departement Dierenwelzijn, FEBEV, 
Flanders Meat, UGent, Departement Landbouw en Visserij en BioForum. Hieronder brengen 
we verslag uit van het bezoek. 
 
 

Verslag bezoek “Schlachtung mit Achtung” – 17 februari 2023 
Na een welkomstwoord werd ons kort het verloop van de voormiddag geschetst. We 
worden verwacht op een boerderij waar we de werking van de MDE kunnen bijwonen. We 
luisteren naar de instructies die ons gegeven worden naar aanleiding van ons bezoek. Zodra 
er tekenen zijn dat het rund zenuwachtig wordt door onze aanwezigheid moeten we afstand 
nemen. De MDE bestaat uit een vangmodule of slachtbox (afzonderen dier en verdoven) die 
in een aanhangwagen getrokken kan worden (verbloeden en transport). 
 
Peter Brandmeier legde uit dat indien de koe weigert om de slachtbox te betreden of er 
tekenen van stress worden vertoond, de slachtactiviteit wordt stopgezet. Vanuit hun visie is 
stressvrij slachten het belangrijkste principe waarvoor zij staan. Met andere woorden, het 
dier bepaalt zelf of het geslacht wordt of niet. Indien de activiteit stop wordt gezet, plant 
men een andere datum in. Zoals Peter citeerde: ‘Het dier komt om te eten, niet om te 
sterven.’ 
Er zijn reeds 11 van dergelijke MDE’s in gebruik in Duitsland alsook in Zwitserland en Italië.  
 



 
Figuur 1 De vangmodule van de MDE 

 

 
Figuur 2 De volledige MDE uitgerold. 

 
Eenmaal ter plaatse wachtten we voor de hoeve op de aankomst van de veterinaire arts die 
namens het Duitse BVL/BfR (Duitse Voedselagentschap) de keuring ante/post mortem zal 
uitvoeren alsook het toezicht op de aspecten mbt dierenwelzijn. De aanvang van activiteiten 
kan pas starten nadat de veterinaire arts toestemming geeft.  



 

 
Figuur 3 Links: veterniaire arts die de AM- en PM-keuring uitvoerde, rechts: de eigenaar / uitbater van de MDE 

 
Achteraan de hoeve stond de MDE gestationeerd onder een half overdekt afdak. De laadklep 
van de MDE stond open en de slachtbox stond op de begane grond. Naast de slachtbox 
stond een gelijkaardige slachtbox waar één koe stond te wachten op eten. De slachtbox was 
achteraan open, dus de koe had de mogelijkheid om afstand te nemen van onze 
aanwezigheid. De koe was rustig en nieuwsgierig naar onze aanwezigheid en vertoonde geen 
tekenen van vluchtgedrag. De boer installeerde een voederton aan de vangmodule en vulde 
deze met eten. Op dat moment was het voor ons nog onduidelijk waarom de koe in de 
“verkeerde” slachtbox zat. Kort daarna werd de te slachten koe de afgebakende zone 
binnengelaten en liep deze meteen naar de lege slachtbox naast de andere koe. Door 
meerdere dieren samen te houden, blijven ze over het algemeen rustiger. Het eten stond 
klaar en de koe stak meteen haar nek door het voederhek van de slachtbox om te eten. Ook 
deze koe was rustig en vertoonde geen enkel teken van vluchtgedrag. Er werd meer 
interesse getoond voor het aangeboden eten dan in onze aanwezigheid.  
 



 
Figuur 4 Hoewel telkens slechts 1 rund geslacht wordt, gebeurt dit telkens in aanwezigheid van één of meerdere andere 

runderen. Op die manier blijven de dieren rustiger. 

Wat opviel was dat de slachtbox waarin het dier verdoofd maar ook in de aanhangwagen 
verbloed wordt, bedekt was met stro en bevuild was door eerder gebruik. Toen hierover een 
vraag werd gesteld volgde een opmerkelijk antwoord. De MDE wordt gezien als een 
“zwarte” zone in Duitsland, dit is vergelijkbaar met de “vuile” zone die wordt gehanteerd in 
Vlaanderen. De MDE moet hierdoor aan minder strenge hygiënische eisen voldoen omdat de 
huid van het dier nog intact is (op de snijwonde na). De snijwonde maakt geen direct contact 
met de vloer van de slachtbox waardoor er geen kruisbesmetting kan optreden.  
 
Het betreden van de slachtbox wordt door de boer aangeleerd bij de dieren. Door een 
gelijkaardig model nabij de weide te zetten en daar eten aan te bieden kunnen de runderen 
wennen aan het object. Hierdoor raken ze vertrouwd met de geluiden en de werking 
daarvan waardoor op de slachtdag zelf een aanzienlijke tijdswinst en vooral rust merkbaar is.  
 
Tussen de verschillende boeren worden de vangmodule/slachtbox uitgewisseld. Wanneer er 
een oproep komt voor een slachting wordt op voorhand een lege vangmodule/slachtbox 
geleverd. Sommige boeren kopen zelf de slachtbox aan die werd ontworpen voor de MDE. 
 



De slachter (Felix) is eigenaar van de MDE en sluit een samenwerkingscontract met enerzijds 
het slachthuis waarvoor hij in opdracht activiteiten uitvoert, anderzijds met de boeren die 
van zijn diensten gebruik willen maken. De taken en verantwoordelijkheden zijn 
contractueel vastgelegd en worden nageleefd. De werking van de MDE valt onder de 
erkenning van het slachthuis terwijl het slachthuis niet de eigenaar is van de MDE. Op die 
manier kan de MDE ook opereren voor andere slachthuizen die hun erkenning hebben 
uitgebreid met het gebruik van de MDE. 
 
De veterinaire arts lichtte toe welke gegevens ze controleerde en het oormerk werd 
geverifeerd met het VKI. Op een apart formulier werd de datum en de tijd genoteerd die van 
belang is bij het slachten op het bedrijf van 
herkomst.  
Ondertussen controleerde de slachter de 
werking van de camera van de MDE en de 
werking van het pensschiettoestel. De MDE 
werd zo ontwikkeld dat de motor die de lier 
verbonden aan de vangmodule/slachtbox 
omhoog trekt, niet werkt indien de 
toezichtcamera niet is ingeschakeld. De camera 
filmt vanaf het voederen/verdoven tot het 
moment van verbloeden. Op de beelden 
worden datum, uur en omgevingstemperatuur 
weergegeven.  
Er is eveneens een noodknop aanwezig 
waarmee het systeem gestopt kan worden. 
Wanneer deze knop gebruikt wordt, kan het 
vlees niet op de markt verkocht worden met 
hun eigen kwaliteitslabel. Voor de zekerheid is 
er in de MDE steeds een reserve 
penschiettoestel aanwezig indien het eerste 
toestel niet naar behoren functioneert.  
Deze procedures maken deel uit van het 
kwaliteitslabel “Schlachtung mit Achtung”. 
 
 
Nadat de veternaire arts toestemming gaf werd de vangmodule/slachtbox ter hoogte van de 
kop van het dier vergrendeld met een borgpin en kreeg de slachter toestemming om het dier 
te verdoven. De slachter benaderde rustig het dier met een penschiettoestel in de hand 
terwijl het rund amper reageerde op de handelingen van de slachter. Na toedienen van het 
schot zakte het dier door de poten. De kop en de hals van het rund werd door het 
aangepaste ontwerp van de vangmodule als het ware omhoog gelift zodat de hals vlot 
bereikbaar is. De veternaire arts controleerde het bewustzijn van het dier alvorens de 
slachtbox omhoog werd getrokken in de laadruimte van de MDE. Binnen de 10 seconden 

Figuur 5 Het gehele proces wordt gefilmd enerzijds 
ter controle voor bevoegde instanties, anderzijds kan 
de eindconsument de beelden bekijken indien ze dit 
wensen. Wanneer de camera niet in werking is, werkt 
de elektrisch aangedreven apparatuur in de 
slachtunit. 



(max. 45 sec) was de slachtbox omhoog getrokken en was de laadklep automatisch gesloten. 
Het aansnijden van het halsslagaders gebeurde buiten ons zicht.  
 

Opmerkelijk was dat gedurende de verdovende 
handelingen het andere rund rustig verder at in de 
vangmodule/slachtbox ernaast. Het rund schrok 
even op van het geluid van metaalklanken 
veroorzaakt door het rund dat door de poten 
zakte. Eens de metaalklanken weg waren ging het 
rund terug naar de voedertrog en at voort zonder 
aandacht te besteden aan de activiteiten ernaast.  
De tijdsduur gemeten vanaf het betreden van de 
vangmodule/slachtbox, eten, verdoven en het 
verbloeden verliep in amper 4 minuten. Dit toont 
aan dat de voorbereiding (het dier laten wennen 
aan de vangmodule/slachtbox) een grote impact 
heeft op de efficiëntie van de activiteiten op de 
slachtdag zelf. 
Voor het transport van het gedode dier is geen 
verdere fixatie nodig; het karkas zit voldoende vast 
via het systeem van de slachtbox in de 
aanhangwagen. 
Nota: Tussen het verdoven en verbloeden van 
runderen is er Europees geen tijdskader 
vastgelegd. Gelijklopend met Vlaanderen werd in 
Duitsland een tijdskader opgelegd van 60 seconden 

(Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates (Tierschutz-
Schlachtverordnung - TierSchlV) 
 
De slachter opende de zijdeur van de MSE-unit en gunde ons een blik in de MDE. De 
slachtbox stond centraal in de MDE en het onderstel was vergendeld. Onder de nek van het 
rund was een snijwonde zichtbaar waar bloed uitvloeide. Het bloed werd opgevangen in een 
RVS opvangbak. Het bloed wordt meegenomen naar het slachthuis en is niet bestemd voor 
humane consumptie.  
 
Aan de onderkant van de vangmodule was een rooster opengeklapt, ter hoogte van de 
snijwonde. Peter legde uit dat ze dit zo hebben ontworpen zodat de hals beter bereikbaar is 
voor de slachter. Er werd wel een tussentijdse reiniging de vangmodule voorzien maar enkel 
vanuit het principe om proper tewerk te gaan.   

Figuur 6 Het opgeladen rund na verdoven en 
verbloeden in de MDE. Het rooster aan de onderkant 
van de vangmodule is geopend voor een betere 
bereikbaarheid van de hals. 



Voor vertrek naar het slachthuis werd de electiciteitskabel 
losgekoppeld. Aan de achterkant werden de geleide rails 
ophoog geklapt. Samen met de veterninaire arts vertrok de 
MDE naar een klein, nabijgelegen slachthuis. De veternaire 
arts begeleide het transport en uitladen omdat er in het 
slachthuis geen veternaire arts aanwezig is. De kosten van de 
veterinaire arts die de MDE begeleide op de boerderij en naar 
het slachthuis bedraagt ongeveer 27€. Deze lage kost heeft 
een grote invloed op de prijszetting van runderen die 
stressvrij worden geslacht. 
 
Bij grotere slachthuizen waar er wel een veterinaire arts 
aanwezig is begeleidt de veterinaire arts het transport niet. 
Thomas wist toe te lichten dat in Zwitserland de veternaire 
arts slechts de eerste 5 keer aanwezig was op de boerderij. Daarna is de procedure 
gevalideerd en verlopen dezelfde activiteiten zonder aanwezigheid van de veterinaire arts. 
Wel wordt er steekproefsgewijs nog gecontroleerd. In Duitsland zijn de instanties aan het 
onderzoeken of ze een gelijkaardige procedure kunnen uitwerken. 
Nota: Volgens Europese verordening (EU 853/2004) is deze manier van werken niet 
geautoriseerde in Europa.  
 
We bezochten het kleinschalig slachthuis waar het karkas werd uitgeladen. De rails van de 
MDE werden opengevouwen en de slachtbox werd door de poort in de ontvangstzone 
uitgerold. Een medewerker van het slachthuis bond een ketting aan de voorpoten en een 
tweede ketting aan de achterpoten vast. Door middel van een lier werd het gedode dier uit 
de bedwelingbox getrokken en omhoog gehesen. De rug van het dier werd horizontaal 
gepositioneerd ten opzichte van de vloer.  
Deze manier van werken verloopt anders dan dat we in Vlaanderen gewend zijn in 
slachthuizen. Door deze manier van werken zou er minder spanning op de bilspier van het 
rund heersen wat invloed zou hebben op de malsheid van het vlees. Deze manier van 
werken is historisch gegroeid en berust niet op wetenschappelijke documentatie. Volgens 
Thomas zijn het de industriële slachthuizen die ervoor gezorgd hebben om het karkas enkel 
aan de achterpoten op te hangen om de efficiëntie op te drijven.  
De veternaire arts was enkel aanwezig bij het uitladen van het gedode dier en betrad het 
slachthuis niet. We veronderstellen dat het slachthuis wel betreden wordt voor de PM 
keuring.  
 

Figuur 7 Sanitaire voorziening om 
handen te wassen en messen te 
reinigen. 



 
De evisceratie woonden we niet bij omdat we het 
slachthuis niet mochten betreden wegens 
onvoldoende hygiënische beschermingsmiddelen. De 
maximale duur die tussen verbloeden en evisceratie 
mag verstrijken, bedraagt 2 uur.  
Nota: Europese Verordening 853/2004 Sectie I hfdstk 
VIbis g) “indien er tussen de slacht van het eerste dier 
en de aankomst bij het slachthuis van de geslachte 
dieren meer dan twee uur verstrijkt, moeten de 
geslachte dieren gekoeld worden; actieve koeling is 
niet nodig wanneer de weersomstandigheden dit 
toelaten. 
 
De MDE en de slachtbox worden aan het slachthuis 
gereinigd en gedesinfecteerd alvorens (opnieuw) naar 
(de) een andere boerderij gebracht te worden. 
 
De verkoop van vlees met eigen label ‘Schlachtung mit 
Achtung’ is voornamelijk lokale verkoop. Edeka (retail) 

verkoopt in de filialen ongeveer 40% van het vlees. De andere 60% wordt afgenomen door 
restaurants of een webwinkel, en ook door de boeren zelf. Verkoopsprijzen variëren tussen 
25 en 70 euro/kg in vleespakketten, afhankelijk van de aard van het vlees. Actuele prijzen bij 
verkoop via de webwinkel zijn te vinden op: https://sma-fleisch.de/ 
 
Na het bezoek aan het slachthuis reden we naar een lokaal restaurant. In een achterliggende 
zaal woonden we nog een korte presentatie bij waar Peter en Thomas een woordje uitleg 
gaven over hoe hun project tot stand is gekomen. In de toekomst zouden ze de MDE willen 
uitbreiden voor een module voor varkens. Ze onderzoeken nog hoe ze de combinatie met de 
MDE nog kunnen optimaliseren alvorens ze dit op de markt brengen. 
 

Bijkomende punten 
De ‘slachtkamer’ wordt uitgebaat door een coöperatieve van een 15-tal boeren. Naast 
dergelijke ‘slachtkamers’ zijn er ook kleinere slachthuizen waar de veterinaire arts mee 
naartoe gaat (cf. contingent keuring). Er is geen concurrentie met de grotere slachthuizen 
die te ver afgelegen zijn. De ‘slachtkamers’ genieten van Duitse subsidies. 
 
Het gebruik van een MDE wordt reeds sinds 2018 toegepast. Er kunnen met de MDE tot 5 
runderen per dag worden geslacht. Het zou eveneens mogelijk zijn om tot 4 varkens 
gelijktijdig te slachten (afhankelijk van het gewicht). Hiervoor kunnen er ophangkettingen 
voorzien worden in de aanhangwagen. Er wordt nog onderzocht hoe het verbloeden van 
varkens zo hygiënisch en pragmatisch mogelijk kan gebeuren (bv. via opzuigen bloed via 
steekmes). 

Figuur 8 Het verwijderen van het opgevangen 
bloed na uitladen van het karkas. 

https://sma-fleisch.de/


 
Als grote voordelen worden aangehaald: angst- en stressvrij slachten wat positief is op het 
vlak van dierenwelzijn en de vleeskwaliteit ten goede zou komen, betere bescherming van 
de slachter (minder gevaarlijk omdat er hoegenaamd geen contact met het dier gemaakt 
hoeft te worden), reproduceerbare slachtmethode 
 
 

Opvolging 
Het Duitse Voedselagentschap beschikt waarschijnlijk over wetenschappelijke studies die de 
relatie tussen de tijdsduur tussen doden in de MDE en uitslachten in het reguliere slachthuis, 
en de voedselveiligheid beschrijven. Peter Brandmeier zou de gegevens van de juiste 
contactpersoon achteraf toesturen. 
 
 

Vragen? 
De haalbaarheidstudie “mobiele dodingsunit” werd uitgevoerd door Marijke Ruyssinck. 
Voor vragen kan je terecht bij Paul Verbeke – paul.verbeke@bioforum.be  
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