
Den Haag, 10 juni 2011 
 
Aan: de leden van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 
Van: Landelijke Commissie Moslimorganisaties, Moskeeën en Imams 
 
 
Betreft: zienswijze t.b.v. rondetafelgesprek inzake ‘ritueel slachten’ 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de Commissie EL&I, 
 
Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel van de Partij van de Dieren om het 
onbedwelmd ritueel slachten te verbieden.  Indien dit wetsvoorstel verwordt tot wet leidt het er toe 
dat Moslims en Joden een belangrijk onderdeel van hun geloofsbelijdenis niet meer kunnen 
uitvoeren. De wet maakt dan ook een onaanvaardbare inbreuk op de godsdienstvrijheid van zowel 
moslims als joden in Nederland. Langs deze weg willen wij u namens diverse moslimorganisaties onze 
grote zorgen kenbaar maken. 
 
Het belang van ritueel slachten 
Eén van de basisprincipes van het Islamitische geloof is dat Moslims verplicht zijn in het volgen van 
hun profeet Mohamed (vrede zij met hem). En nadrukkelijk daar waar het gaat om religieuze 
voorschriften, waaronder het voorschrift met betrekking tot het slachten van een dier. Offeren van 
dieren is een vorm van aanbidding. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft zijn 
gemeenschap de wijze van slachten geleerd net zoals hij de wijze van het verrichten van het gebed 
heeft geleerd.  
 
Het ritueel slachten vindt al meer dan 1400 jaar (en langer indien de praktijk bij de Joodse 
gemeenschap in beschouwing wordt genomen) op dezelfde strenge – en aan strikte regels gebonden 
– wijze plaats, zonder enige vorm van bedwelming of verdoving. Over dit standpunt bestaat 
universele consensus binnen de Islam. Onderdeel van de Islamitische geloofsleer is dat Allah de 
moslims goedheid heeft bevolen in alle zaken, en in het bijzonder daar waar het omgang met dieren 
en dierenwelzijn betreft. Dit betekent dat deze goedheid ook voor, tijdens en na de slachting van het 
dier in acht dient te worden genomen.  
 
Ten aanzien van de rituele slacht zijn twee vereisten in het bijzonder van essentieel belang. Het 
eerste is dat het een moslim verboden is bloed te consumeren. In de tweede plaats dat het een 
moslim verboden is het vlees van een – reeds vóór de slacht – overleden dier te consumeren.  In dit 
verband is in de Koran het volgende vers (vrij vertaald) opgenomen: 
 

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere 
naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is gewurgd en is doodgeslagen en hetgeen 
is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild 
beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht 
en wat gij dood door pijlen, dit is een overtreding. (…)” 

 
In geval van bedwelming of verdoving voorafgaand aan de slacht – zoals nu wordt voorgesteld – 
wordt aan deze vereisten niet voldaan. Immers, het bloed zal niet volledig uit het dier kunnen 
stromen en het dier overlijdt – althans de kans daarop is groot – voordat het wordt geslacht. Dit 
maakt het vlees verboden voor consumptie. Het gevolg van de wet zal dan ook zijn dat een belangrijk 
onderdeel van de geloofsbelijdenis niet meer kan worden uitgevoerd.  
 



Onderbouwing wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren is gebaseerd op de stelling dat onbedwelmd ritueel 
slachten schadelijker is voor het welzijn van dieren dan het bedwelmd ritueel slachten. De Partij voor 
de Dieren baseert zich hierbij op een beperkte studie die – zoals u waarschijnlijk weet –  niet 
onomstreden is.  Wij vinden het noodzakelijk dat er meer en gedegen onderzoek plaatsvindt naar de 
effecten van het onbedwelmd ritueel slachten. Met name indien in ogenschouw worden genomen de 
vele wetenschappelijk onderzoeken waaruit blijkt dat het onbedwelmd ritueel slachten allerminst 
schadelijker is voor het dierenwelzijn dan bedwelmd ritueel slachten.  Bijgevoegd is een selectie van 
drie van zulke wetenschappelijke onderzoeken.  
 
Strijd met het (internationale) recht 
Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren is in strijd met het fundamentele (grond)recht van 
vrijheid van godsdienst.1 Dit recht is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en onze eigen Grondwet. Het recht op vrijheid van godsdienst betreft 
een van de pijlers waar de internationale rechtsorde en de democratische rechtsstaten die haar 
vormen op zijn gebaseerd. Daar mag niet zo maar aan getornd worden. Enkel in heel bijzondere 
gevallen kan een inbreuk op de vrijheid van godsdienst gemaakt worden. Dit is mogelijk indien de 
inbreuk noodzakelijk zou zijn ter bescherming van de openbare veiligheid, orde, goede zeden of de 
rechten en vrijheden van anderen. Van geen van deze gronden is in casu sprake. Bovendien wordt 
ook niet voldaan aan de strenge extra eisen die in de jurisprudentie aan een mogelijk inbreuk worden 
gesteld. Het baart ons grote zorgen dat – een meerderheid van – de partijen wetgeving dreigt in te 
voeren die in strijd is met het (internationale) recht. 
 
Angst  
Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat het onderhavige wetsvoorstel – en de ruime steun 
ervoor – mede is ingegeven door electorale motieven. Het baart ons grote zorgen dat ook 
gerenommeerde partijen als de VVD, PVDA, D66 en Groen Links dit wetsvoorstel steunen. Het 
boezemt de mensen ook angst in. Angst voor wat er komen gaat nu wetten dreigen te worden 
aangenomen die religieuzen meedogenloos raken. Kenmerk van een democratische rechtsstaat is 
juíst dat rechten van minderheden gewaarborgd worden. En in plaats dat de partijen opkomen voor 
de rechten van twee kleine geloofsgemeenschappen en de vrijheid van godsdienst, die het al niet 
makkelijk hebben in het huidige anti-religieuze klimaat, nemen zij juist het voortouw in het 
discrimineren van deze geloofsgemeenschappen.  
 
Wij zijn bang dat indien de wet wordt aangenomen, dit leidt tot een glijdende schaal ten aanzien van 
de inbreuken op de vrijheid van godsdienst. Want hoe eenvoudig zal nadien de stap zijn tot 
bijvoorbeeld het verbieden van besnijdenissen van jongens, het bouwen en bezoeken van een 
moskee of het dragen van een hoofddoek? Met het aannemen van dit wetsvoorstel gaat naar onze 
mening het hek van de dam. 
 
Dierenwelzijn 
Het welzijn van dieren speelt zoals reeds gezegd een belangrijke rol in de Islam. Wij denken dan ook 
graag mee aan oplossingen die écht bijdragen aan een verbetering van het welzijn van dieren. In de 
eerste plaats kunnen de omstandigheden waarin dieren worden grootgebracht – aanzienlijk – 
worden verbeterd. In de tweede plaats kunnen strengere regels worden gesteld aan de rituele slacht 
van dieren. Regels ten aanzien van de opleiding van de slachters, maar ook regels ten aanzien van het 

                                                             
1 In 2000 oordeelde het Europese Hof van de Rechten van de Mens dat ritueel slachten valt onder de vrijheid van 
godsdienst. Zie EHRM 27 juni 2000, 27417/95 (Cha’are Shalom Ve Tsedek tegen Frankrijk). Het Hof overwoog daarin: “Ritual 
slaughter must be considered to be covered by a right guaranteed by the Convention, namely the right to manifest one’s 
religion in observance with the meaning of Article 9”.  



vervoer, het verblijf, het uitselecteren, de verplaatsing en de fixatie en de daadwerkelijke slacht. Ook 
moet er naar onze mening meer en betere controle plaatsvinden op het hele proces voorafgaand aan 
en tijdens de slacht.  
 
Tot slot 
De wet om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden draagt niet bij aan het welzijn van dieren. 
Met de wet wordt een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van godsdienst gemaakt. Het welzijn 
van dieren kan op vele andere manieren worden verbeterd. Ons verzoek is om daarop te focussen. 
Daar is de winst te behalen zónder dat een inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van godsdienst van 
Moslims en Joden. Zodoende wordt het welzijn van dieren verbeterd én blijft het welzijn van mensen  
intact.  
 
Met klem verzoeken wij u niet over te gaan tot een verbod, maar tot regulering van het proces 
omtrent het ritueel slachten. Daar werken wij graag aan mee.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Landelijke Commissie Moslimorganisaties, Moskeeën en Imams 
 
w.o. Vereniging Imams Nederland, SPIOR, CMO, Vereniging Marokkaanse Moskeeën Rotterdam 
Rijnmond, Samenwerking Haagse Moskeeën, MMU M-H, UMMAO, Unie van Marokkaanse 
moskeeën, RvM, Actiecomité Halal 
 


