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Een jaarlijks ritueel met zware gevolgen

voor de dieren.

• Elk jaar met het Offerfeest duikt het thema van het rituele slachten

zonder verdoving weer op in de publieke belangstelling

• Maar in het kader van rituele slachtingen worden dieren het hele

jaar door zonder verdoving geslacht.



Ritueel slachten zonder verdoving

• Een praktijk…

– Die een uitzondering vormt op de algemene verplichting tot voorafgaande

verdoving, zoals voorzien door de wet van 1986.

– Waarvan de wetenschap overtuigend heeft aangetoond dat het de dieren ernstig

doet lijden

– Die volgens de Moslimexecutieve een voorschrift is, zodat dit orgaan stelt

verdoving te verwerpen, terwijl verdoving door vele andere islamitische

autoriteiten wel aanvaard wordt.

– Die geen draagvlak heeft bij de Belgische publieke opinie

– En waarvan we tot nog toe niet wisten wat de gewone moslim erover dacht …



Dierenleed wetenschappelijk aangetoond
• 2004: EFSA (European Food Safety Authority): “Omwille van ernstige

problemen op het vlak van het dierenwelzijn geassocieerd met het slachten
zonder bedwelming, zou bedwelming altijd moeten uitgevoerd worden voor de
halssnede.” 

• 2002, 2006, 2009 Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE): “slachten
zonder verdoving is in alle omstandigheden onaanvaardbaar”

•  2009: Universiteit van Massey (Nieuw-Zeeland): “het doorsnijden van
halsweefsels tijdens het slachten zonder voorafgaandelijke verdoving,
veroorzaakt aanzienlijke pijn” 

• 2010: INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, Frankrijk): “Voor
een significant percentage van runderen, die geslacht worden zonder verdoving,
wordt een lange periode geobeserveerd voordat bewusteloosheid intreedt” 

• 2010: Hoge Raad voor Dierenwelzijn (federaal, België): “slachten zonder
verdoving is onaanvaardbaar en brengt vermijdbaar lijden voor het dier met zich
mee” en “op basis van de beschikbare wetenschappelijke publicaties” blijken de
bezwaren “van de geloofsgemeenschappen” tegen verdoving “ongegrond”. 



Religie en dierenwelzijn hoeven geen

tegengestelden te zijn.

Verschillende islamitische landen en mosliminstanties erkennen als halal vlees

van dieren die voorafgaandelijke verdoofd worden.

•  In Europa en de wereld: Halal Food Authority (UK), Wereldliga van de

Islam (Ligue Islamique mondiale), Islamic Ficq Academy (Saoudi-Arabië) 

• Moslimlanden: Indonesië, Maleisië, Saoudi-Arabië, Verenigde Arabische

Emiraten, Jordanië 

• 1ste werelduitvoerder van halal vlees van schapen, inclusief naar België:

Nieuw-Zeeland



Geen draagvlak bij de publieke opinie

• Een opiniepeiling door IPSOS in opdracht van GAIA (2006) toonde aan dat

– 79% van de bevolking vindt dat ook bij rituele slachtingen de dieren verdoofd

moeten worden

– 72% dan ook voorstander is van een wettelijk verbod op het onverdoofd ritueel

slachten van dieren.

– Dat deze voorstanders zich bevinden in de achterban van alle politieke partijen.



Maar hoe denken moslim over de

kwestie van verdoving?

GAIA liet een onderzoek uitvoeren door
InSites Consulting.



Onderzoek

• Online onderzoek, uitgevoerd tussen 27 oktober en 8 november

• 261 respondenten

• Goede of aanvaardbare spreiding over

– Geslacht

– Leeftijd (ouderen iets ondervertegenwoordigd)

– Opleidingsniveau & inkomen

– Gezinssamenstelling

– Geboorteland

– Generatie

• ±50/50 split tussen zeer praktiserend en weinig praktiserend.



Neemt u zelf deel aan het jaarlijkse Offerfeest?

De respondenten zijn betrokken bij het

Offerfeest.



Bent u zelf betrokken/aanwezig bij de

rituele slachting van een offerdier ter

gelegenheid van het jaarlijkse Offerfeest?

De respondenten zijn betrokken bij het

Offerfeest … en vaak bij het ritueel

slachten

Neemt u zelf deel aan het jaarlijkse Offerfeest?



De respondenten zijn betrokken bij het

Offerfeest … zowel praktiserenden als

weinig praktiserenden.

Neemt u zelf deel aan het jaarlijkse Offerfeest?



De resultaten



Een dier verdoven voor het slachten is echt niet aanvaardbaar

Slechts 1/3 vindt

verdoven echt

onaanvaardbaar!



Een dier verdoven voor het slachten is echt niet aanvaardbaar
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Ik zou er persoonlijk de voorkeur aan geven om de dieren die

ritueel worden geslacht te verdoven.

1 op 5

verkiest

verdoving

1 op 5

verkiest

verdoving

Iets minder

dan de helft

wil geen

verdoving

Iets minder

dan de helft

wil geen

verdoving
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Omvangrijke

grijze zone



Ik zou er persoonlijk de voorkeur aan geven om de dieren die

ritueel worden geslacht te verdoven.



We zien dus een genuanceerd beeld:

een niet onaanzienlijke minderheid van

voorstanders, een grote grijze zone, en
iets minder dan de helft gekant tegen

verdoving.

Denken moslims dat de Koran

verdoving verbiedt?



De Koran verbiedt duidelijk het verdoven van dieren voor de

slachting.

Men is er niet van

overtuigd dat

onverdoofd

slachten een

verplichting is.



De Koran verbiedt duidelijk het verdoven van dieren voor de

slachting.

Zelfs de

praktiserend

en niet!

Zelfs de

praktiserend

en niet!



Er is een geloof dat een rituele

slachting zonder verdoving, indien

goed uitgevoerd, het dier niet zou doen

lijden. Maar dit geloof wordt niet door

alle moslims gedeeld.



c'est la religion qui le demande et je respecte ça,

si le sacrifice est bien fait, l'animal ne ressent

rien

 Ils ne souffrent pas pendant l'abattage si celui-

ci est bien fait.

D'après ce qu'on ma toujours dit un animal

égorgé corectement ne souffre pas plus qu'un

animal étourdi. J'éspère que cela est vrai

Het doet mij eigenlijk niet veel want als ze op de

juiste manier worden geslacht dan voelen de

schapen ook niks.

Ik heb gelezen dat de manier waarop het

gebeurt het dier er geen idee van heeft van wat

er precies gebeurt.

Ik tracht er niet al teveel bij stil te staan, ik

heb wel liever dat de slachting door een kenner

gedaan word zodat het dier niet lang hoeft te

lijden, daar kan ik vrede bij vinden.

Er lijkt wel wat twijfel …



Maar ze denken dat ze geen keuze

hebben …
C’est sûr que voir l'animal se faire egourger ca

me fera de la peine mais c'est pour une raison

de foi

c'est une tradition religieuse, on dois faire avec

Ik heb er geen gevoel bij. Ik weet dat het ons zo is

voorgeschreven dus ik denk er verder niet bij na.

j'aime beaucoup les animaux, mais le rituel fait

partie de ma religion et c'est pour ça que je

respecte cela.

wij hebben niet anders gekend, het is een

gewoonte die we overgenomen hebben, tzit in

de opvoeding, als jong kind heb ik deelgenomen

(als toeschouwer) bij de slachting en vond het

erg maar daar stopt het ook



Of toch?



C'est barbare ! 

cruel et souffrances inutiles 

Et bien, au temps jadis : l'étourdissement

n'existait pas, si nous avons la possibilité

d'améliorer les conditions dans lesquels ces

animaux sont abattus , faisons-le.

Etant donné mon petit coeur je pense qu'il serait

préférable de toujours étourdir les animaux

avant leur abattage afin de leur épargner cette

souffrance et j'aimerais que la viande halal

pratique cette méthode avant l'abattage!!!

gruwelijk,verdriet,medelijden,machteloos,... 

Het wordt de hoogste tijd dat islam moderner

wordt.

j'aime énormément les animaux ,et j'ai assisté

une seule fois au sacrifice un mouton . Je n'ai

plus mangé de viande pendant plusieurs mois

Niet meer van deze tijd ,de moderne

moslim gaat mee met de tijd.

Vind het zielig 

Zij lijden teveel, het is niet fijn ook

al is het een dier om onverdoofd

geslacht te worden

Er zijn moslims die slachtingen zonder

verdoving verwerpen



En voor het Offerfeest?



Er zijn ook moslims die een gift schenken in plaats

van een dier te offeren. Hoe staat u daar

tegenover?

Een gift als

alternatief kan op

goedkeuring

rekenen.



Er zijn ook moslims die een gift schenken in plaats

van een dier te offeren. Hoe staat u daar

tegenover?



Zij die giften een goed alternatief vinden, doen dat zelf ook frequenter.

Doet u dat zelf ook?



Conclusie

• Hoewel inderdaad een stevig percentage van de ondervraagde moslims

vasthoudt aan de traditionele manier van ritueel slachten, nl. zonder

verdoving …

• 21 % verklaren uitdrukkelijk verdoving te verkiezen

• Zien we dat verdoving slechts voor 1/3 echt onaanvaardbaar is

• Zien we een grijze zone van nog-niet-beslisten

• Die enkel kunnen hopen dat de dieren geen pijn lijden

• Of die er nog niet echt hebben over nagedacht



Conclusie

• Het is niet zwart-wit.

• Er is ruimte voor vooruitgang, er is ruimte om overtuigd te worden van de

zin van verdoving voor het dierenwelzijn

• Verdoving van de dieren is voor een grote groep niet noodzakelijk

incompatibel met respect voor de religie.

• Het alternatief van de gift voor het Offerfeest kan op appreciatie en

instemming rekenen.



Conclusies voor GAIA: drie oproepen.



Een oproep naar de politici:

veralgemeen eindelijk verdoving tot

alle slachtingen, inbegrepen

slachtingen in het kader van religieuze
riten.

De publieke opinie staat achter u, uw achterban

staat achter u, zowat de helft van de moslims staat
open voor verdoving van de dieren.



Een oproep naar de moslimexecutieve

en imams:

Het standpunt dat verdoving radicaal afwijst,
waarmee u naar buiten treedt, wordt momenteel

slechts door één derde van de moslimgemeenschap

gedeeld.

Sluit u aan bij de islamitische instanties die
verdoving van de dieren aanvaarden.



Een oproep naar de individuele moslim:

Verdoving biedt de meeste garantie om dieren lijden

te besparen, zonder dat dit afbreuk doet aan de riten.

Wat het Offerfeest betreft: een gift is een goed en

perfect aanvaardbaar alternatief voor het offeren van

een schaap of rund.


