Advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn (27/11/2017)
betreffende het slachten zonder bedwelming
De Europese en Brusselse wetgeving legt de bedwelming op van alle dieren vóór het slachten,
behalve in geval van slachtingen voorgeschreven door een religieuze ritus. De vrijstelling van de
verplichting om de dieren vóór het slachten te bedwelmen werd geformuleerd om een aantal personen
met de islamitische of joodse geloofsovertuiging de mogelijkheid te bieden om vlees te eten in
overeenstemming met de interpretatie van hun geloof. Volgens de gegevens overgemaakt door het
FAVV zouden in Brussel in 2016 ongeveer 31% van de runderen, 87% van de kalveren en 96% van
1
de schapen geslacht zijn zonder bedwelming. FEBEV (Vanthemsche, 2017 ) telt volgens een enquête
in de slachthuizen 40,5% van de volwassen runderen, 65,7% van de kalveren (niet-representatief
cijfer) en 99,9% van de schapen die geslacht werden zonder bedwelming voor heel België. In België
worden gevogelte en konijnen bedwelmd bij rituele slachtingen (Advies van de Raad voor
2
Dierenwelzijn 2010 ).
In 2008 heeft de Belgische federale Raad voor Dierenwelzijn het probleem van het slachten zonder
bedwelming bestudeerd en een werkgroep opgericht bestaande uit wetenschappers, experts en
dierenrechtenverenigingen, alsook uit vertegenwoordigers van de islamitische en joodse
gemeenschappen. Er kon geen consensus bereikt worden met de religieuze gemeenschappen. De
wetenschappelijke adviseur en de wetenschappelijke experts van de Raad hebben een rapport
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opgesteld: “Welzijnsaspecten bij het slachten (drijven, fixeren, kelen) van runderen en schapen” . In
maart 2010 stelde de federale Raad voor Dierenwelzijn een advies op over dit thema. De Raad kwam
tot het besluit dat “slachten zonder bedwelming onaanvaardbaar is en te vermijden leed veroorzaakt
voor het dier. Daarom adviseerde de Raad de minister om slachten zonder voorafgaande bedwelming
in heel België te verbieden”.
In maart 2016 luisterde de Waalse Raad voor Dierenwelzijn naar de standpunten van de
vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen tijdens een uitwisselingsdag. De
vertegenwoordigers van het Centraal Israëlitisch Consistorie en van het Executief van de Moslims van
België hebben blijk gegeven van hun verzet tegen bedwelming, ondanks het belang dat ze hechten
aan het dierenwelzijn. De Waalse Raad voor Dierenwelzijn bracht hierover in mei 2016 advies uit en
bevestigde dat “slachten zonder bedwelming onaanvaardbaar is en te vermijden leed veroorzaakt
voor het dier”. Als gevolg van deze conclusies werd de minister geadviseerd om slachten met
voorafgaande (eventueel omkeerbare) bedwelming verplicht te maken in heel Wallonië.
Runderen worden in het bijzonder getroffen bij het slachten zonder bedwelming. Dit is te wijten aan
anatomische verschillen van de bloedvaten die zich voordoen tussen runderen enerzijds en, schapen
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en geiten anderzijds (Gregory et al., 2008 ). Zelfs na doorsnijden van de halsslagaders, kan bij
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runderen nog langer zuurstofrijk bloed naar de hersenen blijven stromen (Anil et al., 1995b ),
waardoor de tijd tot bewustzijnsverlies verlengd wordt (Baldwin and Bell, 1963 in Verhoeven et al.,
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2015 ). Anderzijds kan er na het kelen gedeeltelijke of volledige afsluiting van de slagaders optreden
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waardoor de verbloeding vertraagt en bijgevolg de staat van bewustzijn ook weer langer wordt
7
aangehouden. Dit fenomeen van occlusie wordt ‘ballooning’ genoemd (Anil et al., 1995a ). Gregory et
4
al. (2008) hebben aangetoond dat de combinatie van dergelijke occlusies en de aanwezigheid van
een parallelle circulatie als gevolg heeft dat er bij runderen langer zuurstofrijk bloed naar de hersenen
stroomt na het kelen. Volgens metingen van de elektrische activiteit van de hersenen in relatie tot het
8
bewustzijn, kan het tot 11 minuten duren voordat een rund het bewustzijn verliest (EFSA, 2004 ;
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Newhook and Blackmore, 1982 ; Bager et al., 1992 ).
Het onverdoofd slachten van kleine herkauwers is ook onderwerp van discussie. In het advies van mei
2016 “Technische verfijningen en ritmische ademhaling als bewustzijnsindicator” van de
11
Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant onbedwelmd ritueel slachten (WAC mei 2006 )
wordt een aantal situaties beschreven die een invloed hebben op de tijd tot bewustzijnsverlies. Zo
wordt bijvoorbeeld in kleinere slachthuizen het hoofd van kleine herkauwers niet mechanisch of
specifiek gefixeerd. Daardoor gaat de fixatie vaak verloren na het toebrengen van de keelsnede. Bij
de fixatiesystemen waar de dieren rechtopstaande gehouden worden, zoals bij de V-restrainer, rust
het hoofd van het dier dat geslacht wordt op de rug van het voorgaande dier omdat er niet voldoende
plaats is op de automatische transportband. Hierdoor wordt er druk uitgeoefend op de wonde. Dit
veroorzaakt pijn en vertraagt de verbloeding, waardoor ook de tijd tot bewustzijnsverlies verlengd
wordt. Bovendien worden de schapen niet altijd geschoren wat een correct uitgevoerde keelsnede en
het intact houden van de wondranden belemmert. Ook worden messen sneller bot. De scherpte van
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het mes heeft een invloed op het ongemak van het dier (WAC oktober 2016 ). Het dier zal echter pijn
13
ervaren, ongeacht hoe scherp het mes is .
In oktober 2016 werd een verband tussen lijden en bewustzijn beschreven in een nadere toelichting
van het advies van de Nederlandse Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant onbedwelmd
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ritueel slachten WAC . Dit verband werd aangetoond op basis van wetenschappelijke studies
14
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(Terlouw et al., 2016 ; Johnson et al., 2012 ; von Holleben et al., 2010 ). Bewustzijn is een
noodzakelijke voorwaarde voor het ervaren van pijn en ongemak bij de diersoorten die hier ter
discussie staan. Er zijn tal van nociceptoren aanwezig in de regio van de keel, waar de keelsnede
8
wordt toegebracht (Kavaliers et al., 1989 in EFSA, 2004) . Gezien de bijzondere vasculaire anatomie
van de runderen, blijven deze dieren langer bij bewustzijn en ervaren ze langer pijn en ernstig
6
15
ongemak bij onbedwelmd slachten (Verhoeven et al., 2015 ; Johnson et al., 2012 ).
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In verschillende landen ter wereld en in Europa moeten dieren waarvan het vlees bestemd is voor de
17
halalmarkt, vóór of onmiddellijk na het slachten bedwelmd worden (Bergeaud-Blackler, 2010 ;
1
Vanthemsche, 2017 ). In veel landen wordt omkeerbare bedwelming, en meer bepaald elektrische
15
bedwelming, beschouwd als verenigbaar met de religieuze ritussen (Johnson et al., 2012 ). Andere
18
landen verplichten het bedwelmen onmiddellijk na het kelen (Advies van de Waalse Raad 2016 ).
Een bijkomend probleem in deze materie is dat het mogelijk is dat een deel van het vlees dat
afkomstig is van dieren die ritueel werden geslacht zonder bedwelming, terechtkomt in het gewone
voedselcircuit zonder dat de consumenten hiervan momenteel op de hoogte kunnen worden gebracht.
Er bestaat immers geen enkel traceersysteem voor halalvlees dat in het gewone distributiecircuit
terechtkomt. Bovendien verplicht Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten niet om de slachtwijze van
het dier te vermelden op de etiketten die worden aangebracht op de verpakking van het vlees dat
19
bestemd is voor de consument .
In Wallonië werd een voorstel van decreet om de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren te wijzigen geaccepteerd op 18 mei 2017 door het Waalse
Parlement met het oog op omkeerbare bedwelming op te leggen tijdens religieuze rituele slachtingen.
Dit decreet treedt in werking vanaf 1 juni 2018. Het omvat het volgende:
"Een gewervelde zal alleen na anesthesie of bedwelming worden gedood, behalve in geval van:
1° overmacht;
2° jagen of vissen;
3° de bestrijding van schadelijke organismen.
Wanneer het doden van dieren onderworpen is aan bijzondere slachtmethoden die door religieuze
rituelen zijn voorgeschreven, moet de wijze van bedwelming omkeerbaar zijn en mag deze niet leiden
tot de dood van het dier.”
De bepalingen van het decreet in geval van slachten voorgeschreven door religieuze rituelen zijn van
20
toepassing met ingang van 1 september 2019.
In Vlaanderen treedt een decreet in werking vanaf 1 januari 2019 waardoor een gewerveld dier alleen
mag worden gedood na voorafgaande bedwelming. Voorlopig geldt voor runderen een uitzondering:
de bedwelming mag onmiddellijk na het kelen plaatsvinden. In het kader van religieuze riten is de
21
bedwelming omkeerbaar.
De Brusselse Raad voor Dierenwelzijn besluit dat slachten zonder bedwelming onaanvaardbaar is en
te vermijden leed veroorzaakt voor het dier, en adviseert de staatssecretaris om slachten met
voorafgaande bedwelming (eventueel omkeerbaar) te verplichten in heel het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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