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Oplossing voor het Offerfeest
Mobiele en modulaire slachthuizen volgens Europese regelgeving en met respect voor het
dierenwelzijn

Op voorstel van de Minister-President en de Staatssecretaris voor Dierenwelzijn heeft de Brusselse
regering de beslissing genomen om mobiele en modulaire slachthuizen te installeren in de
gemeenten Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek en in de stad Brussel en dit met het oog op het
Offerfeest 2016. Deze mobiele en modulaire slachthuizen voldoen aan de Europese regelgeving en
zorgen ook voor een vermindering van het dierenleed bij de slachting. Daarnaast worden
alternatieven als de gift verder gepromoot.
Na overleg met de gemeenten en met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap hebben
Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn
Bianca Debaets een oplossing gevonden om het Offerfeest 2016 te laten plaatsvinden conform de
Europese regelgeving en met respect voor het dierenwelzijn.
Rudi Vervoort : «Mijn regering stelt met de modulaire slachthuizen een oplossing voor die de
vereisten van dierenwelzijn verzoent met de vrijheid van godsdienst. Deze modulaire slachthuizen zijn
speciaal ontworpen en uitgerust om het slachten goed te kunnen begeleiden en vormen zo een
uitgebreide vooruitgang en professionalisering bij de organisatie van het feest ».
Bianca Debaets : « Met respect voor de godsdienstige overtuiging van eenieder heb ik steeds het
belang benadrukt van het dierenwelzijn in het dossier van het Offerfeest in Brussel. Deze oplossing
met mobiele en modulaire slachthuizen is conform de Europese wetgeving. Toch zie ik deze oplossing
als een tussenstap. Persoonlijk denk ik dat de alternatieven voor het slachten van een dier op het
Offerfeest meer in de verf gezet mogen worden. Deze alternatieven zijn erkend door de
moslimgemeenschap en hebben dezelfde waarde als het offeren van een dier».
Giften vormen het voornaamste alternatief voor een slachting. In Nederland is het doen van een gift
nu al een courante praktijk. Ook de groepsaankoop van vlees bij een groothandelaar of een slager is
een mogelijk alternatief. Staatssecretaris Debaets zal de komende weken de dialoog blijven aangaan

met de Moslimexecutieve. Ze wil hen aanmoedigen om het bestaan van de genoemde alternatieven
nog meer te promoten.
De vier mobiele en modulaire slachthuizen zullen wat betreft dierenwelzijn voldoen aan de eisen van
het FAVV. Elk slachthuis heeft een capaciteit van 800 schapen per dag. In verschillende steden en
gemeenten van Vlaanderen en Wallonië worden zulke slachthuizen al ingezet.
Zoals elk jaar zal Net Brussel instaan voor het beheer en de verwerking van het slachtafval.
« Het is heel goed nieuws dat we een oplossing gevonden hebben voor dit dossier. Net Brussel is een
onmisbare speler om het slagen van de nieuwe manier van werken te garanderen. Ik ben blij in deze
constructieve sfeer onze steun te kunnen verlenen. Het agentschap zal bevoegd zijn voor het ophalen
van de karkassen en in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de bewoners te informeren », aldus
Fadila Laanan, Brussels Staatssecretaris belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en
-verwerking.
Een nauw overleg met de vier betrokken gemeenten zal worden opgestart over de plaatsing en
uitbating van de slachthuizen. Ook inwoners van andere gemeenten uit het Brussels gewest zullen in
de vier slachthuizen terecht kunnen. De Brusselse moslims zullen daarover geïnformeerd worden.
Opnieuw zullen ook de alternatieven voor de slachting van een dier onder de aandacht worden
gebracht.
Het Offerfeest vind dit jaar plaats op 13 september 2016.
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