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Onderwerp: onverdoofde slacht van schapen en geiten  

 

Geachte heer Van Dam, 

 

Wakker Dier heeft de situatie rond het onverdoofd slachten van schapen en geiten onderzocht, aangezien rituele 

slacht bij deze diergroepen zeer veel voorkomt. Uit het bijgesloten onderzoeksrapport blijkt dat de 

praktijksituatie niet overeen komt met het doel en de gronden van de wettelijke uitzondering waardoor sommige 

slachterijen onverdoofd mogen slachten. Ten eerste blijkt dat vergunningen worden misbruikt om schapen en 

geiten die niet bestemd zijn voor religieuze doelgroepen, toch ritueel te slachten. Ten tweede blijkt dat 

islamitische slachterijen onterecht een vergunning krijgen voor onverdoofd slachten. Mocht u, ondanks het 

advies van de NVWA, toch besluiten onverdoofde slacht niet te verbieden, willen we u vragen in ieder geval de 

controle op deze wetgeving aan te scherpen en het aantal vergunningen voor onverdoofde slacht drastisch te 

beperken. 

Grootste deel schapen en geiten onverdoofd geslacht 

Het is onbekend hoeveel schapen en geiten er onverdoofd geslacht worden. Tot die tijd zijn we aangewezen op 

de inschatting van experts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht dat het merendeel van 

alle schapen en geiten onverdoofd geslacht wordt. Experts van de Wageningen Universiteit (WUR) beredeneren 

zelfs dat dit voor het grootste deel van de schapen en geiten in Nederland geldt. 

Onverdoofd slachten voor reguliere markt 

Doordat de meeste schapen en geiten onverdoofd geslacht worden, is het volgens deskundigen van de NVWA 

en WUR zeer waarschijnlijk dat ook een belangrijk deel van het reguliere Nederlandse schapen- en geitenvlees 

afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren. Dit gebeurt volgens hen om een praktische reden: op deze manier 

kan de slachterij twee markten tegelijk bedienen, zowel de religieuze markt als de reguliere markt.  

Onverdoofd geslacht vlees wordt dus ook als regulier vlees verkocht. Net als de NVWA, vindt Wakker Dier dit in 

strijd met de wettelijke voorschriften. De uitzondering op verplichte bedwelming is gegeven met het doel dat het 

vlees wordt bestemd voor de (religieuze) doelgroep (Verordening (EU) 1099/2009). Het recht tot vrijheid van 

godsdienst wordt hier misbruikt ten koste van de dieren. Bovendien komt dit dierenleed nu mogelijk ongevraagd 

bij consumenten op het bord. Daarom vragen wij u de wet te handhaven. 

Vergunning heeft onvoldoende religieuze grondslag 

De islamitische spijswet sluit reversibele verdoving niet uit en kan daarom niet als argument gebruikt worden 

om onverdoofd te slachten. Zo worden de meeste runderen en kippen in Nederland al jaren verdoofd voor de 

Halalmarkt. Er is al een goede, efficiënte en reversibele verdovingsmethode beschikbaar voor schapen. Deze 

wordt gebruikt in landen die veel Halal schapenvlees exporteren, waaronder niet alleen Nieuw-Zeeland en 

Australië, maar ook Duitsland en Engeland. Wakker Dier vindt het daarom onterecht dat Nederlandse slachterijen 

op dit moment een vergunning krijgen voor onverdoofde halal slacht op basis van religieuze redenen, terwijl er 

geaccepteerde diervriendelijkere Halal slachtmethoden voorhanden zijn. Wij vragen u de vergunningen te 

herzien. 



Genoeg redenen om in te grijpen  

Onverdoofd slachten veroorzaakt veel dierenleed. Een verbod op onverdoofde slacht is de beste oplossing, 

zoals ook de NVWA aanraadt. Mocht u dit advies naast u neerleggen, vragen wij u in ieder geval de wet beter te 

handhaven en het niet langer toe te staan dat dieren onverdoofd geslacht worden voor de reguliere markt. 

Aanvullend willen wij dat u de onwettelijke onverdoofde slacht per direct te stopt door de uitgegeven 

vergunningen voor onverdoofde islamitische slachtingen in te trekken. Mocht u besluiten niets te doen aan deze 

misstand, horen wij graag hoe u tot deze keuze bent gekomen. 

 

Wij kijken uit naar uw antwoord. 

 

Hoogachtend, 

 

Anne Hilhorst 

Campagne- en beleidsmedewerker 

Stichting Wakker Dier 


