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Geachte heer, mevrouw Procureur des Konings,
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Gaia / onverdoofd ritueel slachten
NIEUW - Klacht
12055/JV/AJ/AVN
Dossier behandeld te Leuven

Ik richt u dit schrijven als raadsman van de VZW GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF
ANIMALS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Ravensteingalerij 27, en
ingeschreven in de KBO onder het nummer 0448.077.642
Cliënte wenst U op de hoogte te brengen van de volgende nakende misdrijven.
Tussen 22 september 2015 en 26 september 2015 vindt het Islamitische offerfeest plaats.
Mag ik U vragen heden akte te nemen van deze klacht en een strafonderzoek te starten tegen illegale
slachtingen op tijdelijke slachtvloeren.
Deze zijn formeel in strijd met de wet.
1.
Het offerfeest brengt met zich mee dat dieren ritueel geslacht worden zonder voorafgaande bedwelming
of verdoving.
Dergelijke praktijken gaan gepaard met zeer veel dierenleed, zij het dat niet alleen het slachten van de
dieren zonder voorafgaande bedwelming of verdoving een dier ernstig doet lijden.
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Het “ritueel” slachten zou behoren tot een zgn. oude traditie, die voorhoudt dat een dier moet geofferd
worden; anno 2015 wordt echter algemeen aanvaard dat een dier alvorens het geslacht wordt, verdoofd
of bedwelmd wordt; dit wordt ook in de Europese en nationale wetgeving voorzien is, doch dit gebeurt
doorgaans niet tijdens het ritueel slachten van dieren tijdens het Offerfeest.
Het ritueel slachten gaat gepaard met onaanvaardbare toestanden op het vlak van dierenleed, hygiëne en
milieu in het algemeen (afval, bloed, lawaai).

2. Rituele slachtingen buiten slachthuizen zijn in strijd met de Europese en nationale regelgeving
Artikel 16 § 2 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
(Hierna: ‘de Dierenwelzijnswet’) luidt als volgt:
"De Koning kan de methoden van slachten en bedwelmen bepalen volgens de omstandigheden van
het slachten en de diersoort. (De Koning kan bepalen dat sommige slachtingen voorgeschreven door
een ritus van een eredienst moeten worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of in inrichtingen
erkend door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort na overleg met de minister tot
wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, door offeraars die daartoe zijn gemachtigd door de
vertegenwoordigers van de eredienst.)"
Het onverdoofd ritueel slachten buiten slachthuizen is in strijd met de (Europese) Verordening nr.
1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren (Hierna: ‘Verordening
nr. 1099/2009’).
Artikel 4.4 van Verordening nr. 1099/2009 stipuleert dat onverdoofd ritueel slachten op basis van
religieuze riten enkel kan plaatsvinden in een slachthuis:
“4. Indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten,
zijn de voorschriften van lid 1 niet van toepassing mits het slachten plaatsvindt in een slachthuis.”
[eigen onderlijning]
Ook artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het
slachten of doden (Hierna: ‘KB van 16 januari 1998’), stelt uitdrukkelijk dat varkens, schapen en geiten
die worden geslacht buiten een slachthuis, van tevoren dienen te worden bedwelmd.
Het bedwelmen van dieren alvorens het slachten beoogt immers de dieren elke vermijdbare vorm van
pijn, spanning of lijden te besparen. In het geval dat religieuze riten voorschrijven dat dieren niet kunnen
worden bedwelmd alvorens te worden geslacht, wordt er opgelegd dat een dergelijke slachting dient te
gebeuren in een slachthuis, teneinde de dieren een maximale bescherming te bieden.
Hieruit blijkt onomstotelijk dat (particuliere) slachtingen buiten slachthuizen en/of op tijdelijke
slachtvloeren conform de religieuze ritus formeel strijdig zijn aan de wettelijke bepalingen.
Conform de Europese regelgeving kunnen rituele slachtingen enkel in een slachthuis plaatsvinden.

3. Rechtspraak verklaart rituele slachtingen op tijdelijke slachtvloeren illegaal
In een zeer recente beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (d.d.
16 september 2015) werd, met verwijzing naar de bovenvermelde bepalingen, gesteld dat het verboden
is om rituele slachtingen uit te voeren buiten slachthuizen.
(stuk nr. 1)
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Zo stelde de Voorzitter vooreerst als volgt: “Het is prima facie duidelijk dat een tijdelijke slachtvloer
nooit kan voldoen aan alle vereisten die Verordening (EG) nr. 853/2004 stelt aan een slachthuis”.
Verder wijst hij erop dat de Dierenwelzijnswet een strafwet uitmaakt, wat betekent dat de bepalingen
ervan de openbare orde dienen, waaronder meer bepaald de hygiëne en de volksgezondheid. De in deze
wet bepaalde voorschriften zijn bijgevolg nodig voor de openbare orde of de gezondheid.
De Voorzitter besluiten tot slot: “Tenslotte voldoen de voorschriften aan de doelstelling van de wetgever,
gezien in de erkende slachthuizen de bescherming van de hygiëne en de volksgezondheid wel kan
gegarandeerd worden op grond van de vereisten waar deze slachthuizen Europeesrechtelijk dienen aan
te voldoen, wat veel minder of niet het geval is bij tijdelijke slachtvloeren die niet aan deze
Europeesrechtelijke vereisten dienen te voldoen.” [eigen onderlijning]

4. Vlaams Minister Ben Weyts verklaart rituele slachtingen op tijdelijke slachtvloeren illegaal
De Vlaams Minister, bevoegd voor Dierenwelzijn, verspreidde reeds op 12 september 2014 met
betrekking tot dergelijke rituele slachtingen een mededeling waarin – met verwijzing naar Belgische en
Europese wetgeving – duidelijk te lezen staat dat het onbedwelmd slachten op tijdelijke slachtvloeren
verboden dient te worden in Vlaanderen.
Het een en ander werd immers ook uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar advies aan de
Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, mevrouw Bianca Debaets. (Advies 57.522/3 van 11 juni
2015 over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ‘houdende wijziging van
het Koninklijk Besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus
voorgeschreven slachtingen’; dit besluit werd nooit goedgekeurd):
“Voorts moet, (…), uit de duidelijk bewoordingen van de artikelen 4, lid 4, 7, lid 2, g), en 21 van
verordening (EG) nr. 1099/2009 worden afgeleid dat het onbedwelmd slachten volgens speciale
methoden die vereist zijn voor religieuze riten, enkel mogelijk is indien het slachten plaatsvindt in
een slachthuis. Uit opmerking 3.2 blijkt bovendien dat de tijdelijk door de Regering erkende
inrichtingen niet kunnen worden gelijkgesteld met slachthuizen. De inrichtingen beantwoorden ook
niet aan de definitie van “slachthuis” in artikel 2, k, van de verordening.” [eigen onderlijning]
(stuk nr. 2)
Met andere woorden: er kan slechts (onverdoofd) ritueel geslacht worden in een slachthuis.
Desondanks staat de Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn, mevrouw Debaets, ook dit
jaar nog onverdoofd ritueel slachten toe buiten een slachthuis, door zelf tijdelijke slachtvloeren te
erkennen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op minstens 3 plaatsen.
Hiermee worden aldus misdrijven georganiseerd.

5. Ook dit jaar zullen zeker illegale slachtingen buiten slachthuizen plaatsvinden
Ook dit jaar dreigen opnieuw verschillende slachtingen buiten slachthuizen te worden uitgevoerd.
Mijn cliënte heeft vernomen dat meer bepaald op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, doch vermoedelijk ook op het grondgebied van het Vlaamse gewest, tijdelijke inrichtingen zijn
waar, in strijd met de Europese en Belgische reglementering, alsnog zal worden overgegaan tot
onverdoofd ritueel slachten.
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Dat aldus te vrezen valt dat ook hier op massale wijze zal geslacht worden op volkomen onwettige wijze,
zijnde niet in een slachthuis.
Zoals gebruikelijk zullen de personen die op illegale wijze slachten buiten slachthuizen het slachtafval
daarna dumpen, waarbij zij bepalingen van openbare orde (cfr. Dierenwelzijnswet), waaronder meer
bepaald de hygiëne en de volksgezondheid, zullen schenden.

6. De personen die de misbreuken zullen plegen zijn bij naam tot op heden onbekend
De identiteit van de personen die van plan zijn illegaal buiten slachthuizen te slachten is momenteel
onbekend.
Mogen wij u vragen tevens Proces-Verbaal op te stellen tegen niet alleen de diverse personen die zouden
overgaan tot het ritueel slachten buiten slachthuizen (in het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest), maar tevens tegen de (gemeentelijke) overheid die dit mee organiseert.
Mogen wij u vragen deze klacht ernstig te onderzoeken en ons ten gepaste tijde op de hoogte te houden
van het onderzoek en desgevallend toelating tot inzage en afschriftname te verlenen.
In eerste instantie lijkt het ons noodzakelijk te verhinderen dat er onverdoofd ritueel geslacht kan worden
in de tijdelijke inrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Met de meeste hoogachting,

Johan Verstraeten

Bijlagen:
1. Beschikking d.d. 16 september 2015 vanwege de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel
2. Advies 57.522/3 d.d. 11 juni 2015 vanwege de Raad van State over een ontwerp van besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ‘houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 11
februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen’
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