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Offerfeest: ook dit jaar tijdelijke slachtplaatsen in Brussel
Brussel verplicht opleiding offeraars tijdelijke slachtvloeren
•
•
•
•
•

Verplichte opleiding verzorgd door een dierenarts van het slachthuis van Anderlecht in overleg
met de Brusselse gemeenten en de Moslimexecutive
Opleiding gericht op het verlichten van de stress en het lijden bij de dieren
Reeds georganiseerd in voorbereiding op het Offerfeest van september 2015
Eerste stap in overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen om tot een draagvlak te
komen om op termijn enkel nog verdoofd te slachten
Ook alternatieven als bijvoorbeeld schenkingen naar aanleiding van het Offerfeest aanmoedigen

Op initiatief van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets krijgen offeraars op de
tijdelijke slachtvloeren in Brussel een verplichte opleiding. Door de opleiding vermijden offeraars
onnodig lijden bij de dieren. De opleiding is uitgewerkt in samenwerking met de Moslimexecutieve
en de gemeenten en wordt een eerste keer georganiseerd in voorbereiding van het Offerfeest van
september 2015.
In aanloop naar het Offerfeest van september 2015 volgen de offeraars in Brussel een verplichte
opleiding rond dierenwelzijn. De opleiding wordt georganiseerd door een dierenarts van het slachthuis
van Anderlecht en is gericht op het minimaliseren van de pijn bij de dieren. Na de opleiding reikt de
Moslimexecutieve een certificaat uit waarmee de offeraars een slachtvergunning krijgen van de
gemeenten voor de tijdelijke slachtvloeren.
Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets: “De verplichte opleiding van offeraars verbetert
het dierenwelzijn en dit in respect voor de religieuze tradities. De offeraars krijgen een gedegen
opleiding door een dierenarts van het slachthuis van Anderlecht om de stress en het lijden van de
dieren te verlichten bij het slachten. Om te komen tot een breed draagvlak heb ik deze opleiding
uitgewerkt in overleg met de gemeenten, de Moslimexecutieve en de dierenarts verbonden aan het
slachthuis.”
Tijdelijke slachtvloeren blijven in Brussel voorlopig noodzakelijk omdat het slachthuis in Anderlecht
niet kan voldoen aan de vraag. In 2014 werden tijdens het offerfeest 1.144 schapen en geiten geslacht
in het slachthuis van Anderlecht en 1.566 schapen en geiten op de tijdelijke slachtvloeren van BrusselStad, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Tijdelijke slachtvloeren worden georganiseerd door de
gemeenten met controles op dierenwelzijn, de gezondheid van de te slachten dieren en de verwerking
van het slachtafval.

Staatssecretaris Bianca Debaets benadrukt dat het overleg met de verschillende
geloofsgemeenschappen belangrijk blijft om tot een gezamenlijk draagvlak te komen. “Ik hoop zo om
tot een consensus te komen om op termijn enkel nog verdoofd te slachten. Verder pleit ik om ook te
zoeken naar alternatieven zoals schenkingen naar aanleiding van het Offerfeest”, aldus Bianca
Debaets.
Perscontacten: Stijn Van Eynde – svaneynde@debaets.irisnet.be en 0490 66 60 28
Fotomateriaal: in bijlage en op http://www.biancadebaets.be/nl/pers

