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SAMENVATTING 

 

Het slachten van dieren voor de productie van voedsel is een eeuwenoude praktijk. Doorheen de 

jaren is de relatie tussen mens en dier wel sterk geëvolueerd en is Europese en Belgische regelgeving 

ontstaan die dieren wil beschermen bij hun levenseinde. Recent kozen de Vlaamse en Waalse 

decreetgever ervoor om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Hoewel voorafgaande verdoving 

al decennialang verplicht was, genoten rituele slachtingen al die tijd een uitzondering. 

Het verbod kan niet op begrip rekenen van de joodse en islamitische geloofsgemeenschap. Hun 

religieuze voedingsvoorschriften vereisen dat dieren onverdoofd geslacht worden en volledig 

leegbloeden door de halssnede. Hierdoor raakt het verbod joodse en islamitische gelovigen veel 

harder dan personen die niet aan religieuze voedingsvoorschriften zijn onderworpen. Bovendien zijn 

er andere situaties waarin het doden van dieren zonder verdoving wel mogelijk is, zoals de jacht, de 

visserij en de bestrijding van schadelijke organismen. Daarom stelden een groot aantal joodse en 

islamitische geloofsgemeenschappen beroepen tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof. Ze 

vinden het verbod voornamelijk strijdig met de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel. 

Een inmenging in de godsdienstvrijheid is toegestaan indien deze inmenging voldoet aan drie 

rechtvaardigingseisen. Het verbod is voorzien bij wet en streeft met de bescherming van 

dierenwelzijn een legitiem doel na. Het verbod lijkt echter niet noodzakelijk in een democratische 

samenleving. Het lijkt ongeschikt omdat het aantal overdoofde rituele slachtingen vrij beperkt is, 

consumptie van onverdoofd geslacht vlees mogelijk blijft door invoer en allerlei vormen van dierlijk 

lijden blijven bestaan. Het verbod is mogelijk onevenredig omdat er minder verregaande 

alternatieven zijn die dierenwelzijn in dezelfde mate beschermen zoals onder meer de verplichting 

om onverdoofd ritueel te slachten in slachthuizen. 

Een verschillende behandeling van vergelijkbare situaties of een gelijke behandeling van 

verschillende situaties is verenigbaar met het gelijkheidsbeginsel indien voor deze behandeling een 

objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De behandeling steunt op een objectief criterium en 

streeft met de bescherming van dierenwelzijn een legitiem doel na, maar oogt dus ongeschikt en 

onevenredig om het nagestreefde legitieme doel te bereiken. 

Het Grondwettelijk Hof deed op 4 april 2019 uitspraak over de beroepen tot vernietiging, maar dit 

was geen uitspraak ten gronde. Het beroep tegen het Waalse decreet was inmiddels zonder voorwerp 

geworden en met betrekking tot het Vlaamse decreet besliste het Hof om drie prejudiciële vragen te 

stellen aan het Hof van Justitie van de EU. 

Recent werd een voorstel tot grondwetsherziening ingediend met de bedoeling om van dierenwelzijn 

een grondwettelijk verankerde beleidsdoelstelling te maken. Als deze grondwetsherziening er 

effectief komt, moet de overheid meer aandacht besteden aan dierenwelzijn. Het is echter niet zo 

dat dieren eigen rechten krijgen en op gelijke voet komen te staan met mensen, waardoor de impact 

op de mensenrechtelijke toets verwaarloosbaar zal zijn. 

Het is wachten op het oordeel van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. In het licht van de 

eigen bevindingen, verdient het alvast aanbeveling dat de decreetgevers een algemeen juridisch 
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kader uitwerken om de huidige knelpunten inzake dierenwelzijn aan te pakken. Daarnaast moeten 

ze alternatieven voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten in overweging nemen en motiveren 

waarom die al dan niet kunnen bijdragen aan dierenwelzijn. 
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INLEIDING 

 

Zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen, die de Heere u gegeven heeft, gelijk als ik 

u geboden heb; en gij zult eten in uw poorten, naar allen lust uwer ziel (Deuteronomium 12:21). 

Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere 

naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en 

geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevingsgezind, Genadevol (Soera 2, 

De Koe, al-Baqarah, vers 173). 

 

1. Het slachten van dieren voor de productie van voedsel, is een praktijk die even oud is als de 

mensheid zelf. Doorheen de voorbije eeuwen is de relatie tussen mens en dier wel sterk geëvolueerd. 

Het idee dat de mens zeggenschap heeft over het leven op aarde, heeft plaatsgemaakt voor een 

voortdurende roep om dieren correct te behandelen. Het is tegen deze achtergrond dat zich Europese 

en Belgische regelgeving heeft ontwikkeld die tot doel heeft om dieren te beschermen bij hun 

levenseinde.  

 

In de laatste fase van dit regelgevend proces, kozen de Vlaamse en Waalse decreetgever ervoor om 

onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Hoewel het verdoven voorafgaand aan het slachten al 

decennialang verplicht was, genoten rituele slachtingen al die tijd een uitzondering. De decreetgevers 

vonden deze uitzondering echter niet langer verantwoord nu de samenleving steeds meer belang 

hecht aan dierenwelzijn.  

 

Het verbod op onverdoofd ritueel slachten kan niet op begrip rekenen van de joodse en islamitische 

geloofsgemeenschap. Hun religieuze voedingsvoorschriften vereisen dat dieren voorafgaand aan het 

slachten niet verdoofd worden en volledig leegbloeden door de halssnede. Bovendien worden leden 

van de joodse geloofsgemeenschap door het verbod herinnerd aan het antisemitisme van het 

naziregime, wat de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie deed besluiten tot de grootste 

crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.1 Zowel de joodse als de islamitische geloofsgemeenschap 

stelden tegen het verbod beroepen tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof.2 

 

2. Het is duidelijk dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten een conflict veroorzaakt tussen 

dierenwelzijn en mensenrechten. Deze masterscriptie heeft tot doel om het verbod te onderwerpen 

aan een mensenrechtelijke toets, meer bepaald een toets aan de godsdienstvrijheid en het 

gelijkheidsbeginsel. Dit laatste mensenrecht springt misschien minder in het oog wanneer het verbod 

ter discussie staat, maar is om twee redenen belangrijk. Het verbod leidt tot een gelijke behandeling 

van joodse en islamitische gelovigen enerzijds en burgers die niet zijn onderworpen aan religieuze 

voedingsvoorschriften anderzijds, hoewel zij zich in fundamenteel verschillende situaties bevinden. 

Daarnaast leidt het tot een verschillende behandeling van rituele slachtingen enerzijds en de jacht, 

                                                
1 Artikel La Libre Belgique van 6 april 2017: C. LAPORTE, “Interdiction de l’abattage rituel: “La crise la plus grave 
depuis la Seconde Guerre mondiale” pour les juifs de Belgique” 
(https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-
seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2). 
2 GwH 4 april 2019, nr. 52/2019 en GwH 4 april 2019, nr. 53/2019. 

https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2
https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2
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de visserij en de bestrijding van schadelijke organismen anderzijds, hoewel dieren in het kader van 

al deze activiteiten worden gedood zonder verdoving. 

 

Het spanningsveld tussen dierenwelzijn en mensenrechten is moeilijk en controversieel omdat het 

noodgedwongen leidt tot een confrontatie met andere culturen en gewoonten. Recht gaat over 

mensen en hun leven, terwijl godsdienst een bron van zingeving en kracht is voor gelovigen. Dit 

maakt het verbod op onverdoofd ritueel slachten zo boeiend en uitdagend om te bestuderen in een 

juridische masterscriptie. 

 

3. Het eerste hoofdstuk licht als kennismaking het onverdoofd ritueel slachten toe. Het doel van 

dit hoofdstuk is inzicht bieden in de religieuze voedingsvoorschriften van het joodse en islamitische 

geloof, maar ook aantonen hoe onverdoofd ritueel slachten in de praktijk verloopt en welke omvang 

het aanneemt in België. Dit laat toe om het verbod met meer kennis van zaken aan een 

mensenrechtelijke toets te onderwerpen. 

Het tweede hoofdstuk bestudeert welke Europese en Belgische regelgeving bestaat omtrent het 

verdoven en doden van dieren. Het uitgangspunt is Verordening nr. 1099/2009 en de implementatie 

ervan in het Belgische recht. De nadruk ligt hierbij op de ontstaansgeschiedenis van het verbod op 

onverdoofd ritueel slachten in België. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht van 

de wetsvoorstellen en voorstellen van decreet, tezamen met hun bijhorende beweegredenen. De 

beschrijving van deze moeizame ontstaansgeschiedenis legt meteen de moeilijkheden en 

gevoeligheden van het verbod op onverdoofd ritueel slachten bloot. 

Het derde hoofdstuk onderzoekt of het verbod op onverdoofd ritueel slachten verenigbaar is met de 

godsdienstvrijheid. Het start met een toelichting van de draagwijdte van de godsdienstvrijheid. 

Indien hieruit blijkt dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten inderdaad onder het 

toepassingsgebied van de godsdienstvrijheid valt, volgt een onderzoek naar het bestaan van een 

inmenging en de eventuele rechtvaardiging van deze inmenging. 

Het vierde hoofdstuk toetst het verbod op onverdoofd ritueel slachten aan het gelijkheidsbeginsel. 

Indien het verbod op onverdoofd ritueel slachten effectief leidt tot een verschil in behandeling van 

vergelijkbare situaties of een gelijke behandeling van verschillende situaties, zal worden nagegaan 

of hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 

Het vijfde hoofdstuk onderzoekt de invloed van de grondwettelijke verankering van dieren op de 

mensenrechtelijke toets. Het hoofdstuk vangt aan met het voorstel om van dierenwelzijn een 

grondwettelijk verankerde beleidsdoelstelling te maken. Vervolgens werpt het een blik over de 

grenzen en komt de opname van dieren in de Duitse en Zwitserse Grondwet aan bod. Ten slotte 

volgt de mogelijke invloed van deze grondwetswijziging op dierenwelzijn in het algemeen en op het 

verbod op onverdoofd ritueel slachten in het bijzonder. 

Uiteindelijk heeft de conclusie tot doel om de voornaamste bevindingen van deze masterscriptie op 

een heldere wijze uiteen te zetten. Deze conclusie formuleert een antwoord op de vraag of het verbod 

op onverdoofd ritueel slachten inderdaad problematisch is vanuit mensenrechtelijk perspectief en 

bekijkt waar verbetering mogelijk is. 
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HOOFDSTUK 1. ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN 

 

4. Vooraleer het verbod op onverdoofd ritueel slachten wordt belicht vanuit mensenrechtelijk 

perspectief, is het noodzakelijk om deze praktijk te bestuderen. Dit laat toe om met meer kennis van 

zaken de belangenafweging tussen dierenwelzijn en mensenrechten door te voeren.  

De termen onverdoofd slachten en ritueel slachten worden in de praktijk door elkaar gebruikt. In 

regelgeving en rechtspraak komt doorgaans de term ‘ritueel slachten’ voor, maar bij het ruime 

publiek is eerder de term ‘onverdoofd slachten’ bekend. Ritueel slachten betekent het slachten van 

dieren in overeenstemming met religieuze wetten.3 Een rituele slachting vindt doorgaans plaats om 

hetzij een god of goden gunstig te stemmen, hetzij vlees geschikt te maken voor menselijke 

consumptie.4 In veel gevallen is er geen voorafgaande verdoving bij een rituele slachting. Het gebrek 

aan voorafgaande verdoving is dus een modaliteit van de rituele slachting. Daarom gebruikt deze 

masterscriptie steeds de term ‘onverdoofd ritueel slachten’. 

Het eerste hoofdstuk bestudeert in eerste instantie welke invulling joden en moslims aan ritueel 

slachten geven (1.1). Vervolgens gaat de aandacht uit naar onverdoofd ritueel slachten in de praktijk 

verloopt in België (1.2). 

 

1.1. Ritueel slachten volgens het joodse en het islamitische geloof 

 

5. Ritueel slachten wordt voornamelijk geassocieerd met het joodse en islamitische geloof. 

Beide godsdiensten hebben zeer vergelijkbare slachtmethodes die bekend staan onder de termen 

sjechita respectievelijk dhabiha. De toepassing van deze slachtmethodes levert koosjer 

respectievelijk halal vlees op. In beide godsdiensten houdt ritueel slachten in dat dieren 

voorafgaandelijk niet worden verdoofd en dat zij volledig leegbloeden, aangezien het ten strengste 

verboden is om bloed te consumeren.5 

1.1.1. Het joodse geloof 

 

6. In de Torah, de heilige boeken van het joodse geloof, kan slechts één vers worden 

teruggevonden die betrekking heeft op de rituele slacht: “zo zult gij slachten van uw runderen en 

van uw schapen, die de Heere u gegeven heeft, gelijk als ik u geboden heb; en gij zult eten in uw 

poorten, naar allen lust uwer ziel” (Deuteronomium 12:21). De religieuze vereisten inzake slacht en 

voeding worden op gedetailleerde wijze verder uitgewerkt door de aanvullende commentaren in de 

Talmud.6 

 

7. ZIVOTOFSKY onderstreept hoe belangrijk de voedingsvoorschriften zijn binnen het joodse 

geloof. Een schending van deze voorschriften wordt niet enkel gezien als een miskenning van de 

                                                
3 P. LERNER en A. MORDECHAI RABELLO, “The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) and 
Freedom of Religion Minorities”, Journal of Law and Religion 2006-07, (1) 4. 
4 J. JANSSEN, “Onverdoofd slachten. Dierenwelzijnsargumenten tegen en godsdienstige argumenten voor deze 
slachtmethode”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014, (34) 35. 
5 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance of 
the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 78; C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the 
Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, Human Rights Quarterly 2013, (651) 654. 
6 H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi voor een meer 
genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 72. 
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religieuze regels, maar kan ook geestelijke schade toebrengen aan de persoon in kwestie. Dit geldt 

zelfs wanneer joden per ongeluk verboden voedingsmiddelen consumeren. Hierdoor moeten zij zeer 

waakzaam zijn bij het bereiden en nuttigen van voeding. Enkel wanneer dat omwille van medische 

redenen noodzakelijk is, kan worden afgeweken van de strenge voedingsvoorschriften.7 

 

8. Dat dieren voorafgaandelijk aan de slacht niet worden verdoofd, betekent niet dat het joodse 

geloof geen belang hecht aan dierenwelzijn. De sjechita is precies ingegeven door de wens om het 

fysieke en psychische welzijn van dieren te waarborgen. Een belangrijk uitgangspunt van het joodse 

geloof is immers het verbod om leed toe te brengen aan levende wezens, wat tot uiting komt in 

verschillende verzen. Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de verplichting om een 

verdwaald dier terug te bezorgen aan de eigenaar, ook als het dier van een vijand is (Deuteronomium 

22:4), het verbod om een dier en zijn jong op dezelfde dag te doden (Leviticus 22:28) en Sabbat als 

de religieuze rustdag, die ook dieren vrijstelt van arbeid (Exodus 23:12).8 

 

9. Vlees kan enkel koosjer zijn wanneer het afkomstig is van een koosjer dier. De joodse wetten 

splitsen het dierenrijk op in vijf categorieën, met name (1) landdieren, (2) vogels, (3) vissen, (4) 

ongewervelden en (5) insecten. Een dier kan enkel koosjer vlees opleveren wanneer het tot één van 

de eerste vier categorieën behoort. Daarnaast moeten de dieren uit deze categorieën aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Zo moet een landdier gespleten hoeven hebben en zijn eten herkauwen9, 

moeten vissen vinnen en schubben hebben en bevat de Thora een lijst met 24 niet-koosjere 

vogelsoorten.10 

Wanneer het dier als koosjer kan worden gekwalificeerd, moet de slachting ervan gebeuren volgens 

de methode van de sjechita. De slachting is een vereiste op zich, want het is verboden om dieren te 

consumeren die een natuurlijke dood zijn overleden. Zoals hoger aangegeven, moet het dier 

leegbloeden aangezien joden geen bloed mogen consumeren. Met het oog hierop moet de religieuze 

slachter bij het dier een halssnede aanbrengen met een scherp en egaal mes, zodat een grote 

hoeveelheid bloed binnen een korte tijdspanne het lichaam kan verlaten. Het aanbrengen van de 

halssnede moet in een vlotte beweging en voldoende diep gebeuren door een persoon die hiervoor 

de vereiste opleiding heeft genoten.11  

De religieuze slachter heeft ook tot taak om na de slacht te onderzoeken of het dier ontdaan is van 

alle bloed en geen gebreken vertoont.12 Wanneer de innerlijke organen van het dier dermate zijn 

aangetast dat het niet meer levensvatbaar was op het moment van de slachting, is het niet langer 

geschikt voor menselijke consumptie. Een bepaalde stroming binnen het jodendom eist dat ook een 

                                                
7 A.Z. ZIVOTOFSKY, Religious Rules and Requirements – Judaism, Ramat Gan - Israël, Bar Ilan University, 2010, 
2. 
8 A.Z. ZIVOTOFSKY, Religious Rules and Requirements – Judaism, Ramat Gan - Israël, Bar Ilan University, 2010, 
4-5. 
9 Voorbeelden van dit soort dieren zijn koeien, schapen, geiten en herten. Dieren die niet aan deze vereisten 
voldoen zijn bijvoorbeeld varkens, konijnen, eekhoorns, beren, honden, katten en paarden. 
10 A.Z. ZIVOTOFSKY, Religious Rules and Requirements – Judaism, Ramat Gan - Israël, Bar Ilan University, 2010, 
9-10. 
11 C. DE COSTER, “Hoe koosjer is onverdoofd slachten?”, RW 2016-17, (1563) 1564; A.Z. ZIVOTOFSKY, Religious 
Rules and Requirements – Judaism, Ramat Gan - Israël, Bar Ilan University, 2010, 11. 
12 C. DE COSTER, “Hoe koosjer is onverdoofd slachten?”, RW 2016-17, (1563) 1564; A.Z. ZIVOTOFSKY, Religious 
Rules and Requirements – Judaism, Ramat Gan - Israël, Bar Ilan University, 2010, 12-15. 
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inspectie van de longen van het dier plaatsvindt. Doorstaat het dier deze inspectie, dan is er sprake 

van ‘glatt’ koosjer vlees.13  

10. Dat veel joden gekant zijn tegen verdoving, heeft vooral te maken met het vereiste dat 

dieren levensvatbaar moeten zijn op het ogenblik van de slacht. Het jodendom is niet principieel 

tegen verdoving, maar vreest dat verdoving een negatieve weerslag heeft op de levensvatbaarheid 

van het dier waardoor het niet langer koosjer is.14 

 

Een verbod op onverdoofd ritueel slachten ligt bovendien bijzonder gevoelig binnen de joodse 

gemeenschap om historische redenen. Op 21 april 1933 verbood nazi-Duitsland immers de sjechita 

zonder verdoving als eerste antisemitische maatregel.15 Hierdoor werpt de joodse gemeenschap 

regelmatig het argument op dat tegenstanders van de sjechita niet zozeer bekommerd zijn om 

dierenwelzijn, maar eigenlijk antisemitische gevoelens koesteren. Toen het politieke akkoord over 

een verbod op onverdoofd ritueel slachten bekend geraakte, sprak de voorzitter van het Centraal 

Israëlitisch Consistorie over de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.16 Ook in de 

Nederlandse discussie over onverdoofd ritueel slachten zijn voorbeelden te vinden over deze relatie 

tussen ritueel slachten en antisemitisme. Zo verklaarde het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 

in 2011 dat de sjechita in Nederland slechts eenmaal verboden werd, namelijk als eerste maatregel 

van de bezetter tegen de joodse bevolking, hiermee welbewust de kern van deze 

geloofsgemeenschap rakend. Een feitelijk verbod op de sjechita zou daarom in meerdere opzichten 

een historische fout zijn.17 Uit een recent grootschalig onderzoek van het Europees Bureau voor de 

Grondrechten blijkt overigens dat negen op de tien ondervraagde joden vindt dat het antisemitisme 

de afgelopen vijf jaar is toegenomen.18 

 

11. Volgens ROSENBERG blijven de meeste Rabbijnen de ultraorthodoxe visie volgen en 

verbieden zij de voorafgaandelijke verdoving, vaak zonder enige motivatie. Onder de Orthodoxe 

Rabbijnen hebben sommigen inmiddels aangegeven dat ze openstaan voor post-cut stunning. Dit 

betekent dat onmiddellijk na de halssnede een verdoving plaatsvindt.19 Dat de joodse gemeenschap 

zich stug en rigide opstelt inzake ritueel slachten, bleek ook uit de dialoog met de 

geloofsgemeenschappen die VANTHEMSCHE voerde met het oog op een Vlaams verbod op 

                                                
13 H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi voor een meer 
genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 73. 
14 H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi voor een meer 
genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 68. 
15 B.T. WALLET, “Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving”, Religie & Samenleving 
2012, (166) 171; H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi 
voor een meer genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 71; G. VAN DER SCHYFF, 
“Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het EVRM. Het Deense verbod als Europees vraagstuk”, Tijdschrift voor 
Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 62. 
16 Artikel La Libre Belgique van 6 april 2017: C. LAPORTE, “Interdiction de l’abattage rituel: “La crise la plus grave 
depuis la Seconde Guerre mondiale” pour les juifs de Belgique” 
(https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-
seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2). 
17 NEDERLANDS ISRAELITISCH KERKGENOOTSCHAP, Factsheet Joods-religieus slachten, Amsterdam, Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap, 2011, 11. 
18 Zie EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Experiences and perceptions of antisemitism. 
Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU, Luxemburg, Publications Office of the 
European Union, 2018, 81 p, via https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-
crime-against-jews. 
19 H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi voor een meer 
genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 92-93. 

https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2
https://www.lalibre.be/actu/belgique/interdiction-de-l-abattage-rituel-la-crise-la-plus-grave-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-pour-les-juifs-de-belgique-58e51fc2cd70e80512adc0f2
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
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onverdoofd ritueel slachten (infra randnrs. 16-21 en 41). Het Centraal Israëlitisch Consistorie van 

België verzette zich tegen het uitgangspunt dat ritueel slachten slecht is voor dierenwelzijn en dat 

een klassieke slachtmethode met voorafgaande bedwelming de enige goede benadering is. Verder 

benadrukte het dat de spijswetten integraal deel uitmaken van het jodendom en kracht van wet 

hebben. Hoewel het zich wilde engageren om dierenwelzijn in verschillende opzichten te verbeteren, 

moest het aspect onverdoofd zowel voor als na de slacht integraal behouden blijven.20 

 

1.1.2. Het islamitische geloof 

 

12. In de Koran, het heilige boek van het islamitische geloof, kunnen verschillende verzen worden 

teruggevonden die de rituele slacht behandelen, bijvoorbeeld: “Hij heeft u slechts het gestorvene, 

het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is 

uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem 

rust geen zonde. Want Allah is Vergevingsgezind, Genadevol” (Soera 2, De Koe, al-Baqarah, vers 

173). Deze regels worden aangevuld door de Sunnah en Hadith21 en de visies van religieuze 

geleerden. Voedselvoorziening en -consumptie maken een wezenlijk onderdeel uit van de religie en 

zijn aan bepaalde voorwaarden onderworpen.22 

 

13. Hoewel het gebrek aan verdoving in de ogen van velen niet bepaald als diervriendelijk 

overkomt, blijkt uit verschillende geloofsvoorschriften dat ook de islam bekommerd is om 

dierenwelzijn. De Profeet verplichtte tot vriendelijkheid en medeleven ten aanzien van levende 

wezens, verbood dierengevechten, recreatief jagen en ontleding van dieren voor wetenschappelijk 

onderzoek, en stond afkerig tegenover dieren in gevangenschap en dierenverminking.23 

 

14. De Koran verbiedt de consumptie van bepaalde dieren zoals varkens, honden, roofvogels en 

ezels. Alle andere dieren komen wel in aanmerking voor de dhabiha, bijvoorbeeld koeien, geiten, 

schapen en kippen. De ervaren slachter is bij voorkeur een moslim. Vóórdat het dier wordt geslacht, 

moet de slachter zijn dankbaarheid en respect uitdrukken ten aanzien van Allah met de woorden “in 

naam van Allah, Allah is de grootste”. Vervolgens moet de slachter een halssnede aanbrengen bij de 

dieren door middel van een scherp mes en in één beweging. Het is belangrijk dat het dier in kwestie 

noch het mes, noch het slachten van andere dieren kan zien.24  

 

                                                
20 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen met het oog op een significante 
verbetering van het dierenwelzijn bij de praktijk van ritueel slachten en de overgang naar een algemeen verbod 
op onbedwelmd slachten, maart 2017, raadpleegbaar als bijlage bij het Verslag van de gedachtewisseling namens 
de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn over het rapport met 
betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1134/1, 9 en 10 via 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1128820 (hierna: P. 
VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen). 
21 De Sunnah beschrijft de gebruikelijke Islamitische levens- en handelswijzen, de Hadith is een verzameling van 
overleveringen door de Profeet. 
22 H. ANIL, M. MIELE, K. VON HOLLEBEN, F. BERGEAUD-BLACKLER en A. VELARDE, Religious Rules and 
Requirements – Halal Slaughter, Wales – Verenigd Koninkrijk, Cardiff University, 3. 
23 K. RAES, “Godsdienstvrijheid en dierenleed. Slachten door middel van de halssnede tussen 
levensbeschouwelijke tolerantie en ethische verantwoording”, Ethiek en Maatschappij 1998, (91) 94. 
24 H. ANIL, M. MIELE, K. VON HOLLEBEN, F. BERGEAUD-BLACKLER en A. VELARDE, Religious Rules and 
Requirements – Halal Slaughter, Wales – Verenigd Koninkrijk, Cardiff University, 8-9. 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1128820
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15. Volgens ROSENBERG stelt de islamitische gemeenschap zich toegeeflijker op dan de joodse 

gemeenschap. Veel religieuze geleerden aanvaarden inmiddels de omkeerbare verdoving van dieren, 

bijvoorbeeld door toediening van een elektronische stroomstoot. Het dier verliest dan het bewustzijn, 

maar recupereert volledig wanneer het niet binnen een korte tijdspanne na deze verdoving wordt 

geslacht. Er zijn echter ook religieuze geleerden binnen de islam die zich openlijk verzetten tegen de 

omkeerbare verdoving. Vreemd genoeg knijpen sommigen onder hen een oogje dicht voor de import 

van vlees uit landen waar enkel verdoofd slachten is toegestaan, zoals Nieuw-Zeeland, Zwitserland 

of Noorwegen.25 

Met het oog op een Vlaams verbod van onverdoofd ritueel slachten voerde VANTHEMSCHE ook een 

dialoog met de moslimgemeenschap (infra randnrs. 16-21 en 41). Hieruit blijkt dat de 

vertegenwoordigingsorganen niet echt op dezelfde lijn zitten. De Moslimexecutieve gaf aan te willen 

werken aan dierenwelzijn in al zijn aspecten, met inbegrip van slachttechnieken. Het stelde dat de 

islam moet erkennen dat er technologische vernieuwingen zijn in bedwelming zoals de technieken 

van omkeerbare verdoving en post-cut stunning. De Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen 

van België was veel minder toegeeflijk. Het verklaarde geen toegevingen te willen doen die afwijken 

van het principe van onverdoofd ritueel slachten: verdoving moet zowel voor als na de slacht 

integraal behouden blijven. Ook benadrukte het dat de gehanteerde slachttechnieken volledig binnen 

de godsdienstvrijheid vallen.26 

Naast de twee vertegenwoordigingsorganen, had VANTHEMSCHE ook gesprekken met Muslinked, 

een vereniging van jonge Vlaamse moslims die zich spontaan aanbood. Uit de resultaten van een 

door hen gevoerde enquête bleek dat ze minder gekant zijn tegen verdoofd slachten en graag meer 

onderzoek willen zien in zowel de theologische kwestie als de verdovingsmethoden. Opmerkelijk is 

dat veel moslims (vooral jongeren) een verbod op onverdoofd ritueel slachten beschouwen als een 

hypocriete pestmaatregel die leidt tot polarisatie, nu bij het streven naar dierenwelzijn de focus enkel 

op de laatste momenten van het dier wordt gelegd.27 

 

1.2. Onverdoofd ritueel slachten in de praktijk 

 

16. Omdat de theorie niet altijd overeenstemt met de praktijk, is het interessant om te bekijken 

hoe onverdoofd ritueel slachten concreet verloopt. In het bijzonder moet worden nagegaan in welke 

mate onverdoofd ritueel slachten verschilt van klassieke slachtmethodes met voorafgaandelijke 

verdoving. Deze bespreking laat toe om de impact van onverdoofd ritueel slachten op dierenwelzijn 

in te schatten. Er wordt gefocust op vier fasen in het slachtproces: de fase voorafgaand aan het 

slachten, de fixatie, de halssnede en het verbloeden. Ten slotte wordt nagegaan hoe frequent ritueel 

slachten voorkomt in België. 

De onderstaande uiteenzetting steunt hoofdzakelijk op de waarnemingen die VANTHEMSCHE deed 

in een aantal Vlaamse slachthuizen naar aanleiding van een Vlaams verbod op onverdoofd ritueel 

                                                
25 H. ROSENBERG, “Als het moet, is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal. Een pleidooi voor een meer 
genuanceerd joods standpunt”, Recht, Religie en Samenleving 2015, (61) 93. 
26 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 6-8. 
27 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 8-9. 
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slachten28 en een literatuurstudie uitgevoerd door de ANIMAL SCIENCES GROUP van Wageningen 

UR29. Met betrekking tot de waarnemingen van VANTHEMSCHE moet worden opgemerkt dat de 

controles voorafgaandelijk werden aangekondigd en in overleg met de betrokken slachthuizen tot 

stand kwamen, wat voor een vertekening van de waarnemingen kan hebben gezorgd. 

 

1.2.1. Voorafgaand aan het slachten 

 

17. Volgens het rapport VANTHEMSCHE verschilt het verblijf in het slachthuis en de begeleiding 

naar de slachtplaats niet van bij een onverdoofde slachting. De dieren worden goed behandeld 

voorafgaand aan het onverdoofd ritueel slachten. Door middel van scheidingen en afschermingen 

worden de slachtactiviteiten onttrokken aan het zicht van de dieren. De verblijfsruimtes zijn 

voldoende ruim, overdekt en voorzien van voldoende voedsel en water. Het begeleiden van de dieren 

naar de slachtruimtes gebeurt zelden aan de hand van stokken of elektrische prikkels en doorgaans 

in beperkte aantallen. Er worden geen breuken, bloedingen of kwetsuren vastgesteld bij de dieren 

nadat ze naar de slachtruimtes zijn geleid.30 

 

1.2.2. Fixatie 

 

18. De fixatie betekent het in bedwang houden van de dieren. Door hun bewegingsvrijheid te 

beperken, kan de verdoving en slachting van een dier immers gemakkelijker plaatsvinden. Het is 

van belang dat de fixatie op zorgvuldige wijze gebeurt, want volgens ANIMAL SCIENCES GROUP is 

uit onderzoek gebleken dat dieren in deze fase van het slachtproces veel stress kunnen ervaren door 

de beperking van hun bewegingsvrijheid en het contact met onbekende mensen.31 Ook inzake fixatie 

zijn er weinig verschillen tussen onverdoofd ritueel slachten en de klassieke slachtmethodes. 

De wijze van fixatie is afhankelijk van het soort dier. Bij runderen blijft fixatie doorgaans beperkt tot 

het vastzetten van de kop en het ondersteunen van de kin. In andere landen wordt soms apparatuur 

gebruikt waarmee de runderen op hun rug of zij worden gekanteld, maar het is niet bekend dat dit 

gebeurt in België. Dergelijke apparatuur zou overigens een negatieve impact hebben op 

dierenwelzijn, omdat het meer stress zou teweegbrengen bij het dier en ervoor zou zorgen dat bloed 

in de longen terechtkomt. Bij schapen wordt de kop – en in sommige gevallen de poten - vastgezet, 

al gebeurt het ook dat de slachter met één hand de kop vasthoudt en met de andere hand snijdt. 

Pluimvee wordt in kratten aangevoerd en opgehangen bij de poten, al fixeert de slachter soms ook 

manueel. Uit de observaties door VANTHEMSCHE blijkt dat deze fase van het slachtproces zo snel 

mogelijk wordt afgehandeld en de tijd tussen fixatie en halssnede beperkt blijft tot maximum één 

minuut.32 

 

                                                
28 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 12-31. 
29 A. KIJLSTRA en B. LAMBOOIJ, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een literatuurstudie, Lelystad, Animal 
Sciences Group, 2008, 8-22. 
30 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 15-16. 
31 A. KIJLSTRA en B. LAMBOOIJ, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een literatuurstudie, Lelystad, Animal 
Sciences Group, 2008, 10. 
32 A. KIJLSTRA en B. LAMBOOIJ, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een literatuurstudie, Lelystad, Animal 
Sciences Group, 2008, 10-16; P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 16-
17. 
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1.2.3. Halssnede 

 

19. Tot en met de fixatie zijn er weinig verschillen tussen onverdoofd ritueel slachten en klassieke 

slachtmethodes, maar daarin komt volgens het rapport VANTHEMSCHE verandering bij de fase van 

het snijden. Nadat het dier gefixeerd is, brengt de religieuze slachter een halssnede aan. Hierbij 

maakt hij gebruik van een lang en scherp mes dat de slagaders en luchtpijp in één keer doorsnijdt. 

Het gevolg is dat de bloeddruk daalt en de bloedtoevoer naar de hersenen stopt waardoor het dier 

het bewustzijn verliest. Een controle op dit bewustzijnsverlies is er nauwelijks, aangezien de dieren 

onbereikbaar zijn door de wijze van fixatie.33  

Wetenschappers zijn het oneens over de impact van deze halssnede op dierenwelzijn. Sommige 

wetenschappers zoals GRANDIN en ROSEN zijn van oordeel dat een goed uitgevoerde halssnede 

pijnloos is voor een dier.34 De EFSA stelt in een rapport uit 2004 echter dat de hals een gevoelige 

zone is met veel pijnreceptoren. De dieren zouden zich bewust zijn van de bloeddrukval na de 

halssnede waardoor ze angst en paniek ervaren.35 Het doorsnijden van de zenuwen in de halsstreek 

zou dieren ook een gevoel van ademnood of verstikking kunnen bezorgen, wat ze niet kunnen uiten 

door geluiden omdat de luchtpijp is doorgesneden.36 

Het is mogelijk dat bij ritueel slachten geopteerd wordt voor post-cut stunning. Dit betekent dat 

onmiddellijk na de halssnede een verdoving plaatsvindt. De uitvoering van deze techniek in Vlaamse 

slachthuizen is niet optimaal. Hoewel de tijd tussen de halssnede en de verdoving beperkt blijft tot 

een aantal seconden, wordt het dier nadien gewoon gelost zonder voorafgaande controle van het 

slagen van de verdoving.37 

20. Het is van belang dat de controles door VANTHEMSCHE hebben aangetoond dat verdoofd 

slachten ook niet altijd optimaal verloopt in Vlaamse slachthuizen. Om te verdoven kan bijvoorbeeld 

een penschiettoestel worden gebruikt voor het doorboren van de schedel, waardoor definitieve 

hersenschade en bewustzijnsverlies optreedt. Opdat de verdoving slaagt, moet het doorboren op een 

zeer specifieke plaats gebeuren. In naar schatting 3 tot 5% van de gevallen lukt dit niet door 

bewegingen van het dier of een fout gebruik van het toestel. 

 

1.2.4. Verbloeding 

 

21. Na het toebrengen van de halssnede worden de dieren losgelaten uit de fixatie en boven een 

verbloedingsbak gehangen. Problematisch is dat het slachtproces erg snel wordt afgehandeld om 

economische redenen. Dit heeft tot gevolg dat dieren worden losgelaten nog voordat ze het 

                                                
33 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 17. 
34 T. GRANDIN en J.M. REGENSTEIN, “Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientists”, 
Meat Focus International 1994, 122-123; S.D. ROSEN, “Physiological insights into Shechita”, The Veterinary 
Record 2004, 764. 
35 EFSA, “Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals”, 
The EFSA Journal 2004, 5. 
36 A. KIJLSTRA en B. LAMBOOIJ, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een literatuurstudie, Lelystad, Animal 
Sciences Group, 2008, 17. 
37 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 18. 
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bewustzijn zijn verloren. Ze hangen dan al opgetakeld boven de verbloedingsbak wanneer ze het 

gevoel en bewustzijn verliezen.38 

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het belangrijk dat dieren zo snel mogelijk het bewustzijn 

verliezen na de halssnede. De snelheid van verlies van bewustzijn en gevoel kan worden gemeten 

door de snelheid van leegbloeden, de hersenactiviteit en de reflexen.39 Bij onverdoofd ritueel slachten 

in Vlaanderen wordt geschat dat het bewustzijnsverlies optreedt na 6 minuten bij runderen, na 2,5 

à 3 minuten bij schapen en na 1 minuut bij pluimvee.40 

 

1.2.5. Frequentie van onverdoofd ritueel slachten in België 

 

22. FEBEV heeft eind 2016 een enquête uitgevoerd bij 24 slachthuizen om inzicht te krijgen in 

de huidige slachtmethoden en het aandeel onverdoofde slachtingen.41 

De resultaten van deze enquête over het aandeel onverdoofde rituele slachtingen werden uitgesplitst 

per slachthuis. Hieruit blijkt dat het aandeel onverdoofde rituele slachtingen sterk verschilt per 

slachthuis, waardoor het niet evident is om algemene conclusies te trekken voor heel België. Het is 

daarnaast twijfelachtig of deze cijfers representatief zijn. De grote kalverslachthuizen hebben 

namelijk niet deelgenomen aan de enquête en het aantal onverdoofd geslachte runderen lijkt erg 

hoog vergeleken met het cijfermateriaal van FEBEV dat betrekking heeft op de voorgaande jaren.42 

Om deze redenen wordt in deze masterscriptie uitgegaan van ander cijfermateriaal van FEBEV dat 

betrekking heeft op de periode 2010-2016 zoals uiteengezet in het Rapport VANTHEMSCHE. Hieruit 

blijkt dat het aandeel runderen en kalveren dat onverdoofd ritueel wordt geslacht, sterk is 

toegenomen in deze periode van zes jaar. Voor runderen is er een verdubbeling waarneembaar en 

voor kalveren een verviervoudiging. Schapen worden bijna altijd onverdoofd geslacht.43 

Percentage slachtingen zonder verdoving 

 Rund Kalf Schaap 

2010 7,51% 3,39% 93,46% 

2011 11,31% 9,53% 92,46% 

2012 11,16% 10,25% 94,44% 

                                                
38 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 20. 
39 A. KIJLSTRA en B. LAMBOOIJ, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een literatuurstudie, Lelystad, Animal 
Sciences Group, 2008, 21. 
40 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 19-20. 
41 FEBEV, Enquête: onverdoofd slachten, raadpleegbaar als bijlage bij het Verslag van de gedachtewisseling 
namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn over het rapport 
met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1134/1 via 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1128820 (hierna: 
FEBEV, Enquête over onverdoofd slachten). 
42 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 29. 
43 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 31. 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1128820
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2013 12,66% 10,94% 95,96% 

2014 13,90% 10,53% 96,12% 

2015 15,76% 14,07% 94,65% 

2016 16,06% 13,28% 92,37% 

 

De enquête door FEBEV geeft wel een beeld van de slachtmethodes die de slachthuizen gebruiken. 

Wanneer verdoofd wordt geslacht, gebeurt dit doorgaans aan de hand van een penschiettoestel 

(72,7%) en in mindere mate door elektronarcose of pre-cut stunning44(telkens 9,1%). Verder zegt 

63,6% van de ondervraagde slachthuizen dat totaal onverdoofd ritueel slachten deel uitmaakt van 

hun slachtmethodes en geeft 45,5% aan de techniek van de post-cut stunning45 te gebruiken.46 Deze 

laatste techniek is ook een vorm van onverdoofd slachten, want de verdoving vindt onmiddellijk na 

het aanbrengen van de halssnede plaats. 

  

                                                
44 Pre-cut stunning is een verdovingstechniek waarbij onmiddellijk wordt geslacht na de verdoving zonder het 
bewustzijnsverlies van het dier af te wachten. Bij het gebruik van andere verdovingstechnieken zoals elektro-
narcose en penschiettoestel wordt steeds het bewustzijnsverlies afgewacht vooraleer wordt geslacht. 
45 Post-cut stunning is een verdovingstechniek waarbij onmiddellijk wordt verdoofd na het uitvoeren van de 
slachting. 
46 FEBEV, enquête over onverdoofd slachten, 6. 
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HOOFDSTUK 2. DE REGELGEVING OMTRENT VERDOVEN EN DODEN VAN DIEREN 

 

23. In dit hoofdstuk komt de regelgeving aan bod die dieren beschermt bij hun levenseinde. Eerst 

gaat de aandacht uit naar Europese regelgeving omtrent verdoven en doden van dieren (2.1). 

Vervolgens ligt de focus op de implementatie hiervan in het Belgische recht (2.2). Hierbij komt in 

het bijzonder de moeilijke weg richting het verbod op onverdoofd ritueel slachten aan bod. Doorheen 

de jaren werden heel wat initiatieven genomen om dit verbod tot stand te brengen, eerst op federaal 

niveau en - na de bevoegdheidsoverdracht - op gewestelijk niveau. Dat veel initiatieven nooit de 

eindmeet hebben gehaald, legt de moeilijkheden en gevoeligheden van het onverdoofd ritueel 

slachten bloot. 

2.1. De Europese regelgeving 

 

2.1.1. Algemeen 

 

24. Dierenwelzijn neemt een prominente plaats in binnen de Europese Unie (EU). Het is één van 

de waarden van de supranationale organisatie en wordt vastgelegd in artikel 13 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).47 Sinds 1974 bestaat Europese regelgeving 

die dieren beschermt bij het doden en slachten. Aanvankelijk verplichtte richtlijn 74/577/EEG om 

dieren onmiddellijk voor het slachten volgens een geëigende werkwijze te verdoven. De richtlijn 

aanvaardde echter toen al dat lidstaten van de verplichte verdoving mochten afwijken bij rituele 

slachtingen.48 Vervolgens verbeterde richtlijn 93/119/EG op aanzienlijke wijze dit 

beschermingsregime. De essentie bleef ook in deze richtlijn een verplichte verdoving, met een 

uitzondering voor rituele slachtingen.49 

 

2.1.2. Verordening nr. 1099/2009 

 

25. Uiteindelijk nam de Raad op 24 september 2009 verordening nr. 1099/2009 aan inzake 

bescherming van dieren bij het doden.50 Er bestonden namelijk verschillen tussen lidstaten bij 

toepassing van richtlijn 93/119/EG. Dit leidde niet alleen tot grote bezorgdheid over het 

dierenwelzijn, maar kon ook van invloed zijn op de mededinging tussen ondernemingen en bijgevolg 

de interne markt verstoren.51 Door de keuze voor een verordening wordt tegemoetgekomen aan dit 

probleem, aangezien verordeningen rechtstreeks toepasselijk zijn en weinig of geen 

beoordelingsvrijheid laten aan de lidstaten. 

 

                                                
47 Art. 13 VEU luidt als volgt: “Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van 
landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de 
Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, 
onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met 
betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed”. 
48 Art. 1 en 4 Richtl.Raad nr. 74/577/EEG, 18 november 1974 betreffende de verdoving van dieren voor het 
slachten, Pb.L. 26 november 1974, afl. 316, 10-11. 
49 Art. 5 Richtl.Raad nr. 93/119/EG, 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of 
doden, Pb.L. 31 december 1993, afl. 340, 21-34. 
50 Verord. Raad nr. 1099/2009, 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, Pb.L. 18 
november 2009, afl. 303, 1-30 (hierna verordening nr. 1099/2009). 
51 Overweging 3 bij verordening nr. 1099/2009. 
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26. De verordening is niet van toepassing op dieren die gedood worden tijdens de jacht, de 

recreatievisserij of culturele of sportieve evenementen.52 In het verleden rees het idee om het 

Offerfeest dan maar te laten erkennen als cultureel evenement om zo te ontsnappen aan de 

toepassing van de verordening.53 Culturele of sportieve evenementen worden gedefinieerd als 

evenementen die in wezen en hoofdzakelijk verband houden met lang gevestigde culturele tradities 

of sportieve activiteiten, bijvoorbeeld races en andere wedstrijdvormen, waarbij er geen sprake is 

van de productie van vlees of andere dierlijke producten of waarbij die productie slechts marginaal 

is in verhouding tot het evenement en ook niet economisch van aard is.54 De Rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel merkt terecht op dat het Offerfeest, en bij uitbreiding het ritueel slachten, 

onmogelijk als een cultureel evenement kan worden bestempeld (infra randnr. 29). Er worden 

immers grote aantallen dieren geofferd, waardoor de vleesproductie geen marginaal karakter heeft.55 

Rituele slachtingen genieten dus niet deze uitzonderingsgrond en vallen onder de toepassing van de 

verordening. 

 

27. Het uitgangspunt van de verordening is opnieuw dat dieren moeten worden verdoofd vóór 

het doden. Dit moet gebeuren volgens de methoden en specifieke toepassingsvoorschriften zoals 

beschreven in bijlage I bij de verordening. De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid moet 

worden aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. Belangrijk is dat op deze verplichting 

opnieuw een uitzondering is toegestaan indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden 

die vereist zijn voor religieuze riten, mits het slachten plaatsvindt in een slachthuis.56 Een religieuze 

rite wordt gedefinieerd als een reeks handelingen die verband houden met het slachten van dieren 

die voorgeschreven is door een godsdienst.57 Een slachthuis wordt omschreven als elke voor het 

slachten van landdieren gebruikte inrichting die onder verordening nr. 853/2004 valt58, dit is een 

inrichting voor het slachten en uitslachten van dieren waarvan het vlees bestemd is voor menselijke 

consumptie.59 In de inleidende overwegingen wordt benadrukt dat het van belang is dat deze 

uitzondering gehandhaafd blijft om ervoor te zorgen dat de godsdienstvrijheid wordt gerespecteerd.60 

De relevante bepalingen van de verordening luiden als volgt: 

 

“Artikel 4. Verdovingsmethoden 

1. Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens de desbetreffende 

specifieke toepassingsvoorschriften zoals beschreven in bijlage I. De toestand van 

bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden.  

De in bijlage I vermelde methoden die niet de onmiddellijke dood tot gevolg hebben (hierna 

‘eenvoudige bedwelming’ genoemd), worden zo spoedig mogelijk gevolgd door een methode 

                                                
52 Art. 1, derde lid, a), ii) en iii) verordening nr. 1099/2009. 
53 J. DE METS, “Onverdoofd slachten”, De Juristenkrant 2014, 20. 
54 Art. 2, h) verordening nr. 1099/2009. 
55 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg., §30. 
56 Art. 4 verordening nr. 1099/2009. 
57 Art. 2, g) verordening nr. 1099/2009. 
58 Art. 2, k) verordening nr. 1099/2009. 
59 Artikel 1.16 Verord.EP en Raad nr. 853/2004, 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, Pb.L. 30 april 2004, afl. 139, 55-205. 
60 Overweging 18 bij verordening nr. 1099/2009. 
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die de dood garandeert, zoals verbloeden, pithing, elektrocutie of langdurige blootstelling 

aan zuurstoftekort. 

 […] 

  

4. Indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze 

riten, zijn de voorschriften van lid 1 niet van toepassing mits het slachten plaatsvindt in een 

slachthuis.”. 

 

De tekst van de verordening wekt de indruk dat lidstaten verplicht zijn om deze uitzondering voor 

rituele slachtingen toe te passen, wat echter niet het geval is. In het oorspronkelijke voorstel van de 

Commissie bepaalde artikel 4, lid 2 - dat inhoudelijk overeenstemt met het huidige artikel 4, lid 4 – 

uitdrukkelijk dat lidstaten niet verplicht zijn om de uitzondering toe te passen.61 Deze vermelding 

werd geschrapt tijdens de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement omdat een 

harmonisatie van de verschillende methoden van het doden van dieren noodzakelijk is om ervoor te 

zorgen dat alle producenten in de EU dezelfde normen voor dierenwelzijn naleven.62 De uiteindelijke 

verordening bevat evenwel een algemenere uitzonderingsgrond die lidstaten kunnen inroepen om de 

uitzondering voor rituele slachtingen niet toe te passen. Artikel 26, lid 2 van verordening nr. 

1099/2009 bepaalt namelijk: 

 

“De lidstaten kunnen nationale voorschriften aannemen die strekken tot uitgebreidere 

bescherming van dieren bij het doden dan die van onderhavige verordening, en wel met 

betrekking tot:  

 

[…]  

 

c) het slachten, en daarmee verband houdende activiteiten van dieren overeenkomstig artikel 

4, lid 4”.  

De lidstaten moeten wel kennisgeving doen aan de Europese Commissie van dergelijke nationale 

voorschriften. De Commissie brengt ze vervolgens ter kennis van de andere lidstaten.63 Deze 

bepaling moet worden gelezen in het licht van overweging 57 van de verordening, die bevestigt dat 

lidstaten strengere nationale voorschriften voor dierenwelzijn kunnen aannemen of handhaven.64 

 

                                                
61 Voorstel (Comm.) voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden, 18 
september 2008, COM(2008)533 def, 25. 
62 Verslag (EP) over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het 
doden, 24 maart 2009, A6-0185/2009, 19. 
63 Art. 26, lid 2 Verordening nr. 1099/2009. 
64 Overweging 57 bij Verordening nr. 1099/2009 luidt als volgt: “De Europese burgers verwachten dat tijdens het 
slachten van dieren minimale voorschriften inzake welzijn in acht worden genomen. In bepaalde sectoren hangt 
de houding ten aanzien van dieren ook af van de nationale perceptie en in sommige lidstaten wil men 
uitgebreidere voorschriften voor dierenwelzijn handhaven of aannemen dan die welke op het niveau van de 
Gemeenschap zijn overeengekomen. In het belang van het dier en op voorwaarde dat de werking van de interne 
markt niet in het gedrang komt, is het passend om lidstaten enige speelruimte toe te staan om uitgebreidere 
nationale voorschriften te handhaven of op bepaalde gebieden in te voeren. Het is van belang erop toe te zien 
dat dergelijke voorschriften niet door de lidstaten worden gebruikt op een wijze die nadelig is voor de goede 
werking van de interne markt”. 
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2.1.3. Verplichting om ritueel te slachten in een slachthuis 

 

28. Verordening nr. 1099/2009 bevat een uitzondering op de verplichte voorafgaande verdoving 

indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, mits 

het slachten plaatsvindt in een slachthuis. Met betrekking tot het vereiste dat ritueel geslacht moet 

worden in een slachthuis, ontwikkelde zich een rechtszaak voor de Rechtbank van eerste aanleg in 

Brussel65 die uiteindelijk het Hof van Justitie in Luxemburg bereikte via prejudiciële vraagstelling.66 

De aanleiding was de beslissing van Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om niet langer 

erkenningen te verlenen voor tijdelijke slachtinrichtingen waar tijdens het Offerfeest ritueel zou 

kunnen worden geslacht.67 

Artikel 16, §2 van de Dierenwelzijnswet bepaalde vroeger dat slachtingen moeten worden uitgevoerd 

in slachthuizen of “inrichtingen erkend door de Minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort 

na overleg met de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort”.68 In uitvoering van 

deze bepaling erkende de federale minister jaarlijks tijdelijke slachtinrichtingen die naast de 

slachthuizen konden instaan voor rituele slachtingen tijdens het Offerfeest. De gewone slachthuizen 

hadden immers onvoldoende capaciteit om aan de grote vraag te kunnen voldoen. In het kader van 

de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor dierenwelzijn overgeheveld van de federale 

overheid naar de gewesten.69 De kersverse Vlaamse minister voor Dierenwelzijn was van oordeel dat 

het verlenen van erkenningen voor tijdelijke slachtinrichtingen in strijd was met verordening nr. 

2009/1099, die immers bepaalt dat rituele slachtingen zonder voorafgaande verdoving enkel kunnen 

plaatsvinden in slachthuizen.  

29. Verschillende moslimorganisaties wendden zich vervolgens tot de Rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel. Ze betwistten primair dat verordening nr. 1099/2009 van toepassing is op ritueel 

slachten, aangezien het Islamitisch Offerfeest een cultureel evenement zou zijn. De bodemrechter 

twijfelde er niet aan dat de rituele slachtingen in het kader van het Offerfeest binnen het 

toepassingsgebied van verordening nr. 1099/2009 vallen. Het ritueel slachten is een religieuze rite 

en de uitzonderingsgrond van het cultureel evenement is niet van toepassing omdat vlees 

geproduceerd wordt voor consumptie dat niet marginaal is in verhouding tot het Offerfeest (supra 

randnr. 26).70 

 

30. Subsidiair betwistten de moslimorganisaties de geldigheid van artikel 4, lid 4 in samenhang 

met artikel 2, k) van verordening nr. 1099/2009 dat tot gevolg heeft dat rituele slachtingen tijdens 

het Offerfeest moeten plaatsvinden in erkende slachthuizen die aan de technische voorschriften van 

                                                
65 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg. 
66 HvJ 29 mei 2018, nr. C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen e.a. 
67 Artikel van Ben Weyts van 12 september 2014: B. WEYTS, “Minister Weyts verbiedt onverdoofd slachten op 
tijdelijke slachtvloeren” (https://www.benweyts.be/nieuws/minister-weyts-verbiedt-onverdoofd-slachten-op-
tijdelijke-slachtvloeren?pq=nieuws/rijopleiding-wordt-strenger-en&=page-104#views-row-6). 
68 Deze bepaling bestaat nog steeds, maar werd aangepast bij de overheveling van de bevoegdheid voor 
dierenwelzijn van het federale niveau naar het gewestelijke niveau en heeft het nu over “inrichtingen erkend door 
de Minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort na advies van het FAVV”. 
69 Art. 6, §1, XI Bijz. Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980; J. VAN 
NIEUWENHOVE, “Dierenwelzijn” in B. SEUTIN en G. VAN HAGENDOREN (eds.), De bevoegdheden van de 
gewesten, Brugge, Die Keure, 2016, 467. 
70 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg., randnr. 30. 

https://www.benweyts.be/nieuws/minister-weyts-verbiedt-onverdoofd-slachten-op-tijdelijke-slachtvloeren?pq=nieuws/rijopleiding-wordt-strenger-en&=page-104#views-row-6
https://www.benweyts.be/nieuws/minister-weyts-verbiedt-onverdoofd-slachten-op-tijdelijke-slachtvloeren?pq=nieuws/rijopleiding-wordt-strenger-en&=page-104#views-row-6
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verordening nr. 853/2004 voldoen. Zij waren van oordeel dat deze regel in strijd was met de 

godsdienstvrijheid zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: EU-Handvest) en artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (hierna: EVRM).  

Ook de bodemrechter had ernstige twijfels bij de geldigheid van deze EU-bepalingen en besliste 

daarom een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. De godsdienstvrijheid 

zou worden beperkt omdat in het Vlaamse Gewest onvoldoende capaciteit aanwezig is om te voldoen 

aan de vraag naar halalvlees die jaarlijks ontstaat naar aanleiding van het Offerfeest. Hierdoor wordt 

het voor veel praktiserende moslims moeilijk om te voldoen aan hun religieuze plicht om een dier 

onverdoofd ritueel te slachten naar aanleiding van het Offerfeest.71 De financiële lasten om tijdelijke 

slachtinrichtingen om te vormen tot slachthuizen die erkend kunnen worden, zijn onevenredig gezien 

de tijdelijke aard van de slachtingen.72 De verplichting om ritueel te slachten in een erkend 

slachthuis, streeft met het vermijden van dierenleed en de bescherming van volksgezondheid 

legitieme doelstellingen na. De verplichting is evenwel niet evenredig ten aanzien van deze 

doelstellingen, want de tijdelijke slachtinrichtingen werden zo ingericht en gecontroleerd dat zij op 

het vlak van dierenwelzijn en volksgezondheid gelijkaardige waarborgen boden als erkende 

slachthuizen.73 

31. Het Hof van Justitie komt met verwijzing naar het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) vrij snel tot de conclusie dat speciale 

slachtmethoden die vereist zijn voor religieuze riten binnen de werkingssfeer van de 

godsdienstvrijheid vallen (infra randnr. 62). Bovendien is het ritueel slachten zoals jaarlijks 

uitgevoerd door een groot aantal moslims in België, een religieuze rite. Dat er binnen de 

moslimgemeenschap verschillende opvattingen bestaan over de absolute aard van de verplichting 

om dieren te slachten zonder voorafgaande verdoving, doet hieraan geen afbreuk.74 

De verzoekers kunnen het Hof van Justitie echter niet overtuigen dat de EU-bepaling ongeldig is. 

Door de verplichting om ritueel te slachten in erkende slachthuizen, wordt een technisch kader 

ontworpen voor rituele slachtingen. Dit is op zichzelf geen beperking van het recht op 

godsdienstvrijheid. Ten eerste is de verplichting om gebruik te maken van een erkend slachthuis 

zonder onderscheid van toepassing op alle organisatoren van dierenslachtingen, ongeacht hun 

godsdienst. Ten tweede sluit de verplichting aan bij de voornaamste doelstelling van de 

verordeningen nr. 1099/2009 en nr. 843/2004, met name de bescherming van dierenwelzijn bij 

doden en de gezondheid van de consumenten van dierlijk vlees.75 

Het Hof van Justitie gaat vervolgens in op de bekommernis van de bodemrechter dat de concrete 

toepassing van deze verplichting in het Vlaamse Gewest de godsdienstvrijheid van moslims kan 

beperken. De erkende slachthuizen in het Vlaamse Gewest zouden volgens de bodemrechter namelijk 

                                                
71 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg., randnr. 46. 
72 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg., randnr. 47. 
73 Rb. Brussel (NL) 25 juli 2016, AR/2016/626/A, onuitg., randnr. 43. 
74 HvJ 29 mei 2018, nr. C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen e.a., overw. 42-51. 
75 HvJ 29 mei 2018, nr. C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen e.a., overw. 58-68. 
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over onvoldoende capaciteit beschikken om tegemoet te komen aan de jaarlijkse vraag naar 

halalvlees die tijdens het Offerfeest ontstaat. Bij de beoordeling van de geldigheid van een bepaling 

moet echter niet de bijzondere situatie van één van de lidstaten in aanmerking worden genomen, 

maar die van alle lidstaten van de EU. Het gebrek aan slachtcapaciteit van een regio van een lidstaat 

en de eventuele meerkosten die gepaard gaan met de omvorming van tijdelijke slachtinrichtingen 

naar slachthuizen die erkend kunnen worden, is een zuiver interne omstandigheid. Dergelijke feiten 

of omstandigheden kunnen niet de geldigheid van artikel 4, lid 4, gelezen in samenhang met artikel 

2, k) van verordening nr. 1099/2009 aantasten.76 

32. Dit arrest van het Hof van Justitie is enigszins teleurstellend te noemen. Het Hof laat immers 

de kans liggen om een duidelijk en fors standpunt in te nemen over de toelaatbaarheid van rituele 

slachtingen. Zich wellicht bewust van de gevoeligheid van deze kwestie, verschuilt het zich achter 

een technisch betoog over de wijze waarop de geldigheid van EU-bepalingen moet worden 

beoordeeld. Wie tussen de lijnen leest, ziet echter dat het de verplichting om ritueel te slachten in 

erkende slachthuizen geen beperking, maar net een uitdrukking van godsdienstvrijheid vindt. Het 

uitgangspunt is immers dat dieren voorafgaand aan het slachten verdoofd moeten worden, maar 

hiervan afwijken is mogelijk voor rituele slachtingen. Door deze uitzondering wordt de 

godsdienstvrijheid effectief gewaarborgd. Om het evenwicht tussen godsdienstvrijheid enerzijds en 

dierenwelzijn en volksgezondheid anderzijds te bewaren, moeten de onverdoofde rituele slachtingen 

wel plaatsvinden in erkende slachthuizen. Het is dus ofwel verdoofd slachten, ofwel onverdoofd 

ritueel slachten in een erkend slachthuis. Het Hof van Justitie wil niet zo ver meegaan in de 

godsdienstvrijheid dat onverdoofd ritueel slachten op om het even welke plaats moet kunnen 

doorgaan. 

 

33. In twee recente arresten heeft de Raad van State deze zienswijze van het Hof van Justitie 

bevestigd. Het vernietigde op verzoek van vzw Gaia twee beslissingen van het FAVV die 

respectievelijk voor de stad Genk een multifunctionele loods en voor de stad Beringen een bedrijfshal 

erkenden als tijdelijke inrichting voor het slachten van schapen en geiten. De Raad van State was 

van oordeel dat noch de multifunctionele loods, noch de bedrijfshal een duurzaam karakter hadden 

waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor een erkenning als slachthuis. Het duurzame karakter 

van de inrichting garandeert dat de infrastructuur aanwezig is om het slachten in toegelaten 

omstandigheden te laten verlopen en om een adequate en permanente opvolging en controle 

mogelijk te maken.77 Aangezien noch de multifunctionele loods, noch de bedrijfshal een slachthuis 

waren in de zin van artikel 4, vierde lid Verordening nr. 1099/2009, was de verplichting tot 

voorafgaande verdoving onverkort van toepassing. 

 

 

 

                                                
76 HvJ 29 mei 2018, nr. C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen e.a., overw. 71-80. 
77 RvS 14 juni 2018, nr. 241.785 en RvS 14 juni 2018, nr. 241.786. 
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2.2. De Belgische regelgeving 

 

2.2.1. Algemeen 

 

34. In het kader van de zesde staatshervorming heeft een overdracht van de bevoegdheid voor 

dierenwelzijn naar de gewesten plaatsgevonden. Deze gewestbevoegdheid is opgenomen in artikel 

6, §1, XI BWHI.78 Uit het voorstel van bijzondere wet blijkt dat het begrip “dierenwelzijn” zeer ruim 

is en alle aangelegenheden betreft die door of krachtens de Dierenwelzijnswet worden geregeld.79 

Het beleid met betrekking tot dieren is evenwel geen homogeen bevoegdheidspakket. Zo blijft de 

federale overheid volgens artikel 6, §1, V, tweede lid, 2° BWHI bevoegd voor de normering en de 

daarop toepasbare controle inzake de dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke producten 

met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.80 Ook de in-, uit- en doorvoer 

van uitheemse diersoorten en hun krengen is volgens artikel 6, §1, III, 2° BWHI een federale 

bevoegdheid. 

2.2.2. De federale bevoegdheidsperiode 

 

a. Dierenwelzijnswet 

35. De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren81 heeft 

tot doel de dieren te beschermen en hun welzijn te bevorderen. In de vroegere wetgeving lag de 

klemtoon op de bescherming van dieren, een eerder passief begrip waarbij de verdediging van dieren 

tegen menselijke daden van wreedheid centraal stond. Met deze wet verschoof de aandacht naar het 

algemeen welzijn van dieren, waarmee bedoeld wordt dat in hun behoeften moet worden voorzien.82 

 

36. Hoofdstuk VI van de Dierenwelzijnswet wil het welzijn van dieren beschermen bij beëindiging 

van hun leven. Het eerste lid van artikel 15 van de Dierenwelzijnswet bevatte als uitgangspunt de 

voorafgaande verdoving om te verzekeren dat het doden met zo weinig mogelijk lijden gepaard 

gaat.83 Het tweede lid formuleerde evenwel een eerste uitzondering op dit uitgangspunt: 

“Een gewerveld dier mag slechts worden gedood door een persoon die daarvoor de nodige 

kennis en bekwaamheid heeft en volgens de minst pijnlijke methode. Tenzij in geval van 

heirkracht en noodzaak mag het enkel ter dood gebracht worden onder verdoving of 

bedwelming. 

Is het doden van een gewerveld dier zonder verdoving of bedwelming volgens de gebruiken 

van de jacht of de visvangst of op grond van andere rechtsvoorschriften toegelaten, of 

gebeurt dit in het kader van de wetgeving ter bestrijding van schadelijke organismen, dan 

                                                
78 Art. 6, §1, XI Bijz. Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980. 
79 Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde staatshervorming, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 
2232/1, 153. 
80 Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde staatshervorming, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 
2232/1, 153. 
81 Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 3 december 1986 (hierna 
Dierenwelzijnswet). 
82 Ontwerp van wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, Parl.St. Senaat 1982-83, nr. 469/1, 
1. 
83 Ontwerp van wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, Parl.St. Senaat 1982-83, nr. 469/1, 
9. 
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mag het doden enkel verricht worden volgens de meest selectieve, de snelste en de voor het 

dier minst pijnlijke methode.” 

De eerste paragraaf van artikel 16 van de Dierenwelzijnswet herhaalde op algemenere wijze het 

uitgangspunt dat een voorafgaande verdoving nodig is, maar formuleerde een tweede uitzondering 

voor rituele slachtingen. De tweede paragraaf van artikel 16 stelde ook dat de Koning kan bepalen 

dat rituele slachtingen moeten worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen erkend 

door de Minister tot wiens bevoegdheid dierenwelzijn behoort na advies van het Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen. In het verleden greep de federale minister deze bepaling 

aan om tijdelijke slachtinrichtingen te erkennen naar aanleiding van het Offerfeest. Na de 

bevoegdheidsoverdracht van dierenwelzijn naar de gewesten, zette de Vlaamse minister van 

dierenwelzijn deze praktijk stop wegens onverenigbaarheid met Europese verordening nr. 1099/2009 

(supra randnr. 28): 

“§1. Het slachten mag slechts na bedwelming van het dier of, in geval van heirkracht, volgens 

de minst pijnlijke methode plaatshebben. 

De bepalingen van hoofdstuk VI van deze wet, artikel 16, §2, tweede lid uitgezonderd, zijn 

evenwel niet van toepassing op slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst. 

§2. De Koning kan de methoden van slachten en bedwelmen bepalen volgens de 

omstandigheden van het slachten en de diersoort. 

De Koning kan bepalen dat sommige slachtingen voorgeschreven door de ritus van een 

eredienst moeten worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen erkend door de 

Minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort na advies van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, door offeraars die daartoe zijn 

gemachtigd door de vertegenwoordigers van de eredienst. 

§3. […]” 

Dit betekent dat de Dierenwelzijnswet onverdoofd ritueel slachten vroeger zonder enige beperking 

toeliet. Het gaf hierdoor uitdrukking aan de uitzondering voor rituele slachtingen in artikel 4, vierde 

lid van verordening nr. 1099/2009 (supra randnr. 27). 

b. Wetsvoorstellen tot afschaffing van de uitzondering op het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

37. Al tijdens de federale bevoegdheidsperiode probeerden verschillende parlementsleden om 

een totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten in te voeren. Vooral in de jaren 2009 en 2010 waren 

de federale parlementsleden zeer actief, toen werden maar liefst zes wetsvoorstellen ingediend.84 

                                                
84 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren, teneinde een algemeen verbod in te stellen op het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming 
(X. BAESELEN e.a.), Parl.St. Kamer, 2009-10, nr. 2341/1; Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het 
onverdoofd ritueel slachten van dieren (R. DE BONT e.a.), Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2353/1; Wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren met als doel 
het onverdoofd ritueel slachten te verbieden (F. VAN NOPPEN e.a.), Parl.St. Kamer, 2009-10, nr. 2351/1; 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 
met als doel het onverdoofd ritueel slachten te verbieden (F. VAN NOPPEN e.a.), Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 
437/1; Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren (R. DE BONT e.a.), 
Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 581/1; Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
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Deze wetsvoorstellen zijn erg gelijkaardig en willen allemaal de uitzondering voor rituele slachtingen 

in artikel 16, tweede lid van de Dierenwelzijnswet schrappen. De wetsvoorstellen sneuvelden echter 

allemaal in de loop van de wetgevingsprocedure. 

 

2.2.3. De gewestelijke bevoegdheidsperiode 

 

a. Voorgeschiedenis van de verboden op onverdoofd ritueel slachten 

 

- Het Vlaamse Gewest 

38. Na de bevoegdheidsoverdracht komt uiteindelijk een Vlaams decreet tot stand dat voorziet 

in een totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten. Aan dit decreet gaan echter nog twee andere 

voorstellen van decreet vooraf. 

 

Het eerste voorstel van decreet wordt ingediend op 6 oktober 2014.85 Het wil de eerste paragraaf 

van artikel 16 van de Dierenwelzijnswet wijzigen zodat het slachten zonder verdoving of bedwelming 

ondubbelzinnig verboden is, tenzij in het uitzonderlijke geval van overmacht:  

 

“§1. Het slachten mag, tenzij in geval van overmacht, enkel uitgevoerd worden na 

bedwelming van het dier. Dit geldt ook voor slachtingen voorgeschreven voor een religieuze 

rite. Bij overmacht wordt de minst pijnlijke methode voor het doden toegepast.”.86 

 

Aan de basis van het voorstel ligt het wetenschappelijk inzicht dat onverdoofd ritueel slachten meer 

leed veroorzaakt dan de reguliere slachtmethode, op voorwaarde dat deze laatste correct wordt 

toegepast. Volgens de indiener van het voorstel van decreet moet de eerste paragraaf van artikel 16 

van de Dierenwelzijnswet onverdoofd ritueel slachten uitdrukkelijk verbieden omdat de Europese 

verordening nr. 1099/2009 ruimte geeft aan de lidstaten om uitzonderingen te voorzien voor rituele 

slachtingen uitgevoerd in slachthuizen. Voor dergelijke rituele slachtingen zou wel een aanvullend 

convenant opgesteld kunnen worden tussen de Vlaamse Regering, de slachthuizen en de 

geloofsgemeenschappen om religieuze gebruiken vast te leggen, zonder evenwel het algemeen 

verbod te mogen schenden.87 

 

39. Het tweede voorstel van decreet dateert van 8 mei 2015.88 Het heeft tot doel om in artikel 

16, §1, tweede lid van de Dierenwelzijnswet de uitzondering voor rituele slachtingen te schrappen. 

                                                
bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een algemeen verbod in te stellen op het slachten van dieren 
zonder voorafgaande bedwelming (K. JADIN e.a.), Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 870/1. 
85 Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren, wat een pijnloze manier van te slachten dieren betreft (H. SANCTORUM-
VANDEVOORDE), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 111/1. 
86 Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren, wat een pijnloze manier van te slachten dieren betreft (H. SANCTORUM-
VANDEVOORDE), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 111/1, 6. 
87 Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren, wat een pijnloze manier van te slachten dieren betreft (H. SANCTORUM-
VANDEVOORDE), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 111/1, 5. 
88 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wat betreft 
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Dit heeft tot gevolg dat de verplichte verdoving voor alle slachtingen geldt, ook voor rituele 

slachtingen. 

 

De indieners van het voorstel van decreet verantwoorden de afschaffing van de uitzondering voor 

rituele slachtingen als volgt. Uit een peiling zou blijken dat bij de bevolking een groot draagvlak 

bestaat voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten en er al verschillende Europese landen zijn 

die onverdoofd ritueel slachten verbieden (bv. IJsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland). 

Bovendien zouden ook specialisten van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en de Raad 

voor Dierenwelzijn van oordeel zijn dat onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar is vanuit het 

oogpunt van dierenwelzijn. Daarnaast zou zeer veel onverdoofd ritueel geslacht vlees in de reguliere 

voedselketen terechtkomen, waar het wordt aangeboden aan niet-islamitische en niet-joodse 

consumenten die helemaal niet weten dat dieren onverdoofd werden geslacht. Ten slotte is een 

verbod op onverdoofd ritueel slachten volgens de indieners van het voorstel van decreet geenszins 

in strijd met de godsdienstvrijheid, aangezien de beperking noodzakelijk is voor de bescherming van 

de goede zeden in Vlaanderen.89 

 

40. De voorzitter van het Vlaamse Parlement verzoekt de afdeling Wetgeving van de Raad van 

State op 27 mei 2016 om een advies te verstrekken over deze twee voorstellen van decreet. Dit 

resulteert op 29 juni 2016 in één advies dat de nummers 59.484/3 en 59.485/3 draagt.90 

 

Eerst toetst de Raad van State de voorstellen aan verordening nr. 1099/2009. Volgens artikel 4, 

vierde lid van deze verordening geldt de verplichte verdoving niet voor rituele slachtingen, mits het 

slachten plaatsvindt in een erkend slachthuis. Dit betekent evenwel niet dat een verbod op 

onverdoofd ritueel slachten strijdig is met verordening nr. 1099/2009. Lidstaten zijn immers niet 

verplicht om te voorzien in deze uitzondering voor rituele slachtingen. Volgens artikel 26, tweede lid, 

c) van de verordening zijn lidstaten bevoegd om voorschriften aan te nemen die strekken tot een 

uitgebreidere bescherming van dieren bij rituele slachtingen, zolang deze voorschriften ter kennis 

worden gebracht aan de Europese Commissie (supra randnr. 27).91 

 

Vervolgens onderzoekt de Raad van State de verenigbaarheid van de voorstellen van decreet met 

de godsdienstvrijheid. Toen dierenwelzijn nog een federale bevoegdheid was, bracht de Raad van 

State al een advies uit over één van de wetsvoorstellen tot instelling van een totaalverbod op 

                                                
het invoeren van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten (C. JANSSENS e.a.), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, 
351/1. 
89 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wat betreft 
het invoeren van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten (C. JANSSENS e.a.), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, 
351/1, 2-3. 
90 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3 bij het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat een pijnloze manier 
van te slachten dieren betreft, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 111/1 en het voorstel van decreet houdende wijziging 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de wet van 5 
september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wat betreft het invoeren van een verbod op het 
onverdoofd ritueel slachten (C. JANSSENS), Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, 351/1 (hierna Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 
59.485/3). 
91 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 7. 
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onverdoofd ritueel slachten. Het verwijst naar dit advies en sluit zich hierbij aan.92 In dit advies paste 

de Raad van State het toetsingsschema van het EHRM toe zoals toegepast in het arrest Cha’are 

Shalom Ve Tsedek. Zowel het toetsingsschema als dit arrest komen later in deze masterscriptie nog 

uitvoerig aan bod (infra randnr. 53 e.v.). Voor een goed begrip van wat volgt, is het evenwel 

belangrijk om te weten dat inmengingen in uitingen van de godsdienstvrijheid toegelaten zijn als zij 

aan drie rechtvaardigingseisen voldoen. Ten eerste moeten zij voorzien zijn bij wet, ten tweede 

moeten zij een legitiem doel nastreven en ten derde moeten zij noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving (d.w.z. in een evenredige verhouding staan ten opzichte van het 

nagestreefde legitieme doel). 

 

Beide voorstellen vormen een inmenging in de godsdienstvrijheid van personen die van mening zijn 

dat hun godsdienst voorschrijft dat dieren onverdoofd moeten worden geslacht om te beantwoorden 

aan de religieuze voorschriften.93 Bijgevolg vindt een toetsing van de voorstellen aan de 

rechtvaardigingseisen plaats. Aan de voorwaarde dat de beperking bij wet voorzien moet zijn is 

voldaan, aangezien de voorstellen van decreet voldoende duidelijk zijn geformuleerd. Met betrekking 

tot het wettig doel kan worden aangenomen dat de beperkingen zijn ingegeven door enerzijds de 

bescherming van volksgezondheid en de openbare orde (voor het vereiste dat rituele slachtingen in 

slachthuizen moeten plaatsvinden) en anderzijds de bescherming van de openbare orde en 

zedelijkheid (voor het vereiste van verplichte verdoving voor rituele slachtingen).94 Hieruit blijkt dat 

de Raad van State dierenwelzijn onder het legitieme doel van de openbare orde en goede zeden 

brengt. 

 

Door de voorstellen van decreet wordt evenwel op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de 

godsdienstvrijheid. De voorgestelde maatregelen maken het immers voor een aantal gelovigen 

onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming 

met hun religieuze voorschriften wordt geacht. Er zijn bepaalde elementen die verstevigen dat de 

voorstellen van decreet niet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Zo is de beoordeling 

van de beperking van een grondrecht in het licht van dierenwelzijn niet hetzelfde als de beoordeling 

van de beperking van een grondrecht in het licht van een ander grondrecht. Er kan niet worden 

aangenomen dat dieren rechtssubjecten zijn met een vergelijkbare status als mensen. Dat neemt 

niet weg dat het belang van dierenwelzijn moet worden erkend en dat dit belang zekere beperkingen 

van de godsdienstvrijheid kan verantwoorden.95 

 

De Raad van State beveelt de wetgever dan ook aan om een regeling uit te werken die op een 

evenwichtige wijze recht doet aan de godsdienstvrijheid en het streven naar dierenwelzijn. Het 

suggereert als alternatief de verplichting dat rituele slachtingen uitsluitend in slachthuizen mogen 

                                                
92 Adv.RvS nr. 40.350/AV bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffen de bescherming en het welzijn 
der dieren, inzake rituele slachtingen en over de amendementen nrs. 1 tot 8, Parl.St. Senaat, 2003-04, nr. 3-
808/6, met verwijzing naar EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk. 
93 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 8. 
94 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 12-13. 
95 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 14-15. 
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plaatsvinden, maar merkt op dat nog andere maatregelen denkbaar zijn die best in dialoog worden 

uitgewerkt.96  

 

Het advies van de Raad van State is erg beknopt en schenkt geen voldoening. De zoektocht naar 

een evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid bij het verdoven en doden van dieren is 

een bijzonder delicate oefening. De Raad van State is zich hier ongetwijfeld bewust van, want het 

besluit in het advies dat het voorstel van decreet op onevenredige wijze de godsdienstvrijheid 

beperkt. Het is dan ook jammer dat het zich beperkt tot de stelling dat ‘er andere maatregelen 

denkbaar zijn die best in dialoog worden uitgewerkt’ en zelf amper concrete oplossingen voorstelt, 

want die zijn helemaal niet zo voor de hand liggend. Recent stelde de Raad van State in het advies 

bij het voorstel voor een bijzondere klimaatwet een aantal oplossingen voor nadat het tot de 

vaststelling was gekomen dat de bijzondere klimaatwet de bevoegdheidsverdeling niet 

respecteerde.97 Dit toont aan dat het voorstellen van concrete oplossingen mogelijk is in het licht 

van de scheiding der machten. In ieder geval had de Raad van State minstens aandachtspunten 

kunnen meegeven die de decreetgever in het achterhoofd moet houden bij het uitwerken van een 

evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Mogelijk is het advies beknopt omdat de Raad 

van State gebukt ging onder tijdsdruk. 

 

41. Om tegemoet te komen aan het advies van de Raad van State, wijst Vlaams minister voor 

Dierenwelzijn Ben Weyts een onafhankelijk tussenpersoon aan. Piet Vanthemsche krijgt als 

voormalig voorzitter van de Belgische boerenbond de opdracht om de problematiek en de techniek 

van het onverdoofd ritueel slachten correct te duiden, weerstanden en gevoeligheden in kaart te 

brengen en voorstellen van oplossingen aan te reiken (supra randnrs. 11, 15, 16-21). Hiertoe voert 

hij dialoog met joodse en islamitische geloofsgemeenschappen, Gaia, FEBEV, het Nationaal Verbond 

van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen, de Werkgroep Ritueel Slachten van het Belgische 

Ketenoverleg en enkele individuele bedrijven. Piet Vanthemsche stelt het rapport met zijn 

bevindingen voor in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en 

Dierenwelzijn van het Vlaamse Parlement op 29 maart 2017.98 

De dialoog mondt uit in twee concrete voorstellen om dieren beter te beschermen bij het ritueel 

slachten. Het eerste voorstel bestaat in de verplichting tot omkeerbare verdoving voor de diersoorten 

waarvoor de methode op punt staat. Als het dier niet gekeeld wordt na de verdoving, zal het na korte 

tijd opnieuw bij bewustzijn komen en geen negatieve effecten ondervinden van de verdoving. Als het 

dier onmiddellijk na de verdoving gekeeld wordt, zal het overlijden als gevolg van het bloedverlies. 

                                                
96 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 16-17. 
97 In dit advies oordeelt de Raad van State dat de bijzondere wet de bevoegdheidsverdeling niet respecteert, om 
onmiddellijk erna zelf twee oplossingen te suggereren: ten eerste de klimaatdoelstellingen vastleggen in de 
Grondwet, ten tweede de klimaatdoelstellingen voorbehouden aan de federale overheid en vervolgens delegeren 
naar de deelstaten via samenwerkingsakkoorden. Zie Adv. RvS nrs. 65.404/AV en 65.405/AV over een voorstel 
van bijzondere wet ‘over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de 
Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen’ 
(Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3517/001) en een voorstel van bijzondere wet ‘over de coördinatie van het 
beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de klimaatverandering 
en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen’ (Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3520/001), 10-12. 
98 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 2-3. 
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Elektronarcose is zo’n vorm van omkeerbare verdoving.99 De praktische toepasbaarheid van een 

omkeerbare verdoving is afhankelijk van de diersoort. Voor schapen is deze methode met zekerheid 

mogelijk, voor kalveren wellicht ook gezien hun beperkte lichaamsomvang.100  

Het tweede voorstel bestaat in de verplichting tot post-cut stunning voor diersoorten waarvoor nog 

geen omkeerbare verdovingsmethodes bestaan. Na het aanbrengen van de halssnede vindt 

onmiddellijk een verdoving plaats. Het bewustzijnsverlies van het dier versnelt, waardoor de 

negatieve effecten van het slachten beperkter zijn in tijd. Hoewel post-cut stunning dus minder ideaal 

is dan slachten met voorafgaande verdoving, is het een grote winst op het vlak van dierenwelzijn in 

vergelijking met slachten zonder enige vorm van verdoving. Post-cut stunning zal voorlopig worden 

toegepast bij volwassen runderen, aangezien elektronarcose of andere omkeerbare 

verdovingstechnieken nog niet op punt staan voor deze dieren.101 

Volgens VANTHEMSCHE komen de voorstellen tegemoet aan de vraag van de Raad van State om 

geen onvoorwaardelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten in te stellen en kaderen ze in de 

mogelijkheid die verordening nr. 1099/2009 biedt aan lidstaten om een ruimere bescherming te 

verlenen aan dieren bij rituele slachtingen. Daarnaast zouden de voorstellen proportioneel zijn. 

Volgens VANTHEMSCHE zijn de voorstellen voor minstens een deel van de moslimgemeenschap 

aanvaardbaar, maar tegelijk geeft hij toe dat dit veel minder of niet het geval is voor de joodse 

gemeenschap.102 

 

- Het Waalse Gewest 

42. Ook in het Waalse Gewest gaan twee voorstellen van decreet vooraf aan het uiteindelijke 

verbod. Het eerste voorstel van decreet wordt ingediend op 19 januari 2015.103 Het voorstel bevat 

slechts één artikel en wil de uitzondering voor rituele slachtingen in artikel 16, §1, tweede lid van de 

Dierenwelzijnswet schrappen, waardoor voorafgaande verdoving verplicht wordt voor alle 

slachtingen.  

 

Volgens de indienster van het voorstel is onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar omdat de 

dieren zich ten volle bewust zijn van de pijn. Verenigingen van specialisten zoals de Europese 

Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en Federation of Veterinarians of Europe (FVE) delen deze 

mening. In landen zoals Zweden, Noorwegen, Zwitserland en IJsland is voorafgaande verdoving 

steeds verplicht, landen zoals Denemarken en Finland passen post-cut stunning toe bij rituele 

slachtingen en Nieuw-Zeeland kiest voor omkeerbare verdoving bij rituele slachtingen. Dit toont aan 

dat alternatieven bestaan die zowel de godsdienstvrijheid als dierenwelzijn respecteren. De rituele 

slachting zou eerder een traditie zijn dan een religieuze verplichting. In bepaalde landen zouden 

                                                
99 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 16. 
100 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 57. 
101 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 58. 
102 P. VANTHEMSCHE, Rapport over de dialoog met de geloofsgemeenschappen, 57-58. 
103 Proposition de décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en 
vue d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable (C. DEFRAIGNE), Parl.St. W.Parl., 
2014-15, nr. 110/1. 
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moslimautoriteiten voorafgaande verdoving tolereren, waardoor er geen sprake kan zijn van een 

schending van de godsdienstvrijheid, die overigens niet absoluut van aard is.104 

 

43. Het tweede voorstel van decreet dateert van 16 oktober 2016.105 Het wil ook de uitzondering 

voor rituele slachtingen in artikel 16, §1, tweede lid van de Dierenwelzijnswet schrappen. Niet enkel 

qua vorm, maar ook qua motieven is het bijna identiek aan het eerste voorstel van decreet. De 

indiener benadrukt bijkomend dat hij geenszins ritueel slachten in vraag stelt, maar enkel de 

afwezigheid van voorafgaande verdoving bij ritueel slachten. Het zou onaanvaardbaar zijn dat er in 

de 21ste eeuw nog steeds onverdoofd geslacht wordt in Wallonië en Europa. De Dierenwelzijnswet 

die in de uitzondering voor rituele slachtingen voorziet, dateert van 1986 en is dus meer dan 30 jaar 

oud. Ondertussen is de verhouding tussen mens en dier grondig geëvolueerd, wat een aanpassing 

van de Dierenwelzijnswet zou rechtvaardigen. De indiener is zich bewust van het advies van de Raad 

van State bij de gelijkaardige Vlaamse voorstellen van decreet waarin besloten werd tot een 

schending van de godsdienstvrijheid. Hij vindt dit advies echter onjuist, aangezien er verschillende 

Europese landen zijn die allerhande vormen van verdoving toepassen in het kader van rituele 

slachtingen zonder hierbij de godsdienstvrijheid in hun Grondwet te miskennen.106 

 

44. De voorzitter van het Waalse Parlement verzoekt de afdeling Wetgeving van de Raad van 

State op 19 januari 2017 om een advies over deze twee voorstellen van decreet. Dit resulteert op 

20 februari 2017 opnieuw in één advies dat de nummers 60.870/4 en 60.871/4 draagt.107 

 

In het eerste deel van het advies toetst de Raad van State de voorstellen van decreet aan verordening 

nr. 1099/2009. Artikel 26, tweede lid, c) van de verordening biedt lidstaten de mogelijkheid om 

strengere nationale voorschriften aan te nemen in geval van rituele slachtingen. Zelfs als deze 

bepaling aan lidstaten de mogelijkheid biedt om een verbod op onverdoofd ritueel slachten aan te 

nemen, mogen lidstaten geenszins de godsdienstvrijheid uit artikel 10 van het EU-Handvest 

schenden. Deze problematiek wordt verder onderzocht in het tweede deel van het advies.108 

 

Het tweede deel van het advies bevat een onderzoek naar de verenigbaarheid tussen de voorstellen 

van decreet en de godsdienstvrijheid. De Raad van State verwijst opnieuw naar het advies bij het 

eerdere wetsvoorstel tot instelling van een totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten en sluit zich 

hierbij aan.109 De toets aan de godsdienstvrijheid verloopt dan ook op dezelfde wijze als in het advies 

bij de Vlaamse voorstellen van decreet (supra randnr. 40). 

                                                
104 Proposition de décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en 
vue d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable (C. DEFRAIGNE), Parl.St. W.Parl., 
2014-15, nr. 110/1, 2. 
105 Proposition de décret visant à interdire l’abattage sans étourdissement en Wallonie (M. ARENS), Parl.St. 
W.Parl. 2016-17, nr. 604/1. 
106 Proposition de décret visant à interdire l’abattage sans étourdissement en Wallonie (M. ARENS), Parl.St. 
W.Parl. 2016-17, nr. 604/1, 3. 
107 Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4 bij het proposition de décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à 
la protection et au bien-être des animaux en vue d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement 
préalable (C. DEFRAIGNE), Parl.St. W.Parl., 2014-15, nr. 110/1 en het proposition de décret visant à interdire 
l’abattage sans étourdissement en Wallonie (M. ARENS), Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 604/1 (hierna Adv. RvS 
nrs. 60.870/4 en 60.871/4). 
108 Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, 5-6. 
109 Adv.RvS nr. 40.350/AV bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffen de bescherming en het welzijn 
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Naar het oordeel van de afdeling wetgeving van de Raad van State, vormen de Waalse voorstellen 

van decreet allebei een inmenging in de godsdienstvrijheid door voorafgaande verdoving te 

verplichten voor alle slachtingen, en niet langer een uitzondering toe te staan voor rituele 

slachtingen.110 De wil om dierlijk lijden te verminderen is een legitiem doel, maar de voorstellen zijn 

onevenredig om dit doel te bereiken aangezien zij de uitzondering voor rituele slachtingen simpelweg 

willen afschaffen. De Raad van State ziet dan ook niet in hoe de voorgestelde maatregelen in 

overeenstemming zijn met de beoordelingsmarge die artikel 26, tweede lid van verordening nr. 

1099/2009 aan lidstaten biedt, aangezien er geen evenwicht wordt gecreëerd tussen dierenwelzijn 

en godsdienstvrijheid.111 

 

Ook dit advies is vatbaar voor kritiek om dezelfde redenen als hoger vermeld (supra randnr. 40). 

Het advies is nog beknopter dan het advies van de Nederlandstalige kamer van de afdeling Wetgeving 

van de Raad van State. Het biedt de decreetgever geen enkele houvast om een regeling uit te werken 

die wel een evenwicht creëert tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid. Gezien de gevoeligheid 

van het thema is dit iets wat moet worden betreurd. 

 

45. Op 16 januari 2017 duidt de commissie voor leefmilieu, ruimtelijke ordening en vervoer 

parlementslid Philippe Dodrimont aan als rapporteur met betrekking tot de twee Waalse voorstellen 

van decreet tot instelling van een verbod op onverdoofd ritueel slachten.112 Er moet evenwel worden 

benadrukt dat de rol van rapporteur Dodrimont veel beperkter is dan die van rapporteur 

Vanthemsche bij de Vlaamse voorstellen van decreet. In het Vlaamse en Waalse Parlement bestaan 

commissies die tot taak hebben om voorstellen van decreet, ontwerpen van decreet of voorstellen 

van resolutie te onderzoeken. Met het oog op de openbare zitting stellen zij een rapporteur aan die 

een volledig en onafhankelijk rapport opstelt van de werkzaamheden van de commissie. Terwijl 

rapporteur Vanthemsche dialoog voerde met de betrokken gemeenschappen om voorstellen van 

oplossing te formuleren, bleef de rol van rapporteur Dodrimont dus beperkt tot het opstellen van een 

verslag van de werkzaamheden van de commissie. Dit verslag bevat naast de besprekingen en 

stemmingen in de commissie ook adviezen van FEBEV, het Belgisch Ketenoverleg, de Waalse Raad 

voor Dierenwelzijn, GAIA, het Executief van de Moslims van België, het Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België, l’Union Professionnelle des Vétérinaires en Nature & Progrès.113 

 

 

 

                                                
der dieren, inzake rituele slachtingen en over de amendementen nrs. 1 tot 8, Parl.St. Senaat, 2003-04, nr. 3-
808/6, met verwijzing naar EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk. 
110 Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 1. 
111 Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 3. 
112 Compte rendu intégral de la séance publique de Commission de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et des transports, Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 77, 9. 
113 Rapport par M. DODRIMONT sur la proposition de décret modifiant la loi du 14 août relative à la protection et 
au bien-être des animaux, en vue d’interdire l’abatage rituel des animaux sans étourdissement préalable, la 
proposition de décret visant à l’interdire l’abattage sans étourdissement en Wallonie et la proposition de décret 
modifiant les articles 3, 5 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et 
au bien-être des animaux et la proposition de décret, Parl.St. W.Parl. 2016-17, nrs. 110/7, 604/4, 781/4. 
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b. De inhoud van de verboden op onverdoofd ritueel slachten 

46. Het zijn uiteindelijk het Waalse voorstel van decreet van 19 april 2017114 en het Vlaamse 

voorstel van decreet van 26 juni 2017115 die uitmonden in de verboden op onverdoofd ritueel 

slachten. 

 

47. Het Waalse voorstel van decreet resulteerde in het decreet van 18 mei 2017, dat in werking 

trad op 1 juni 2018.116 Het Vlaamse voorstel van decreet resulteerde op zijn beurt in het decreet van 

7 juli 2017, dat in werking trad op 1 januari 2019.117 De decreten zijn nagenoeg identiek aan elkaar. 

Ze vervangen de artikelen 15 en 16 van de Dierenwelzijnswet (supra randnr. 36) en voegen een 

nieuw artikel 45ter in. 

 

De eerste paragraaf van artikel 15 van de Dierenwelzijnswet herneemt het principe van de verdoving 

en de eerste uitzondering hierop. De tweede paragraaf van dit artikel wijzigt de tweede uitzondering 

op de voorafgaande verdoving. Nu is bij rituele slachtingen een omkeerbare verdoving vereist (wat 

voorlopig neerkomt op elektronarcose118): 

 

“§1 Een gewerveld dier mag alleen worden gedood na voorafgaande bedwelming. Het mag 

alleen gedood worden door een persoon die daarvoor de nodige kennis en bekwaamheid 

heeft en volgens de voor het dier minst pijnlijke, snelste en meest selectieve methode. 

 

In afwijking van het eerste lid, mag een gewerveld dier gedood worden zonder voorafgaande 

bedwelming: 

1° in geval van overmacht; 

2° bij jacht of visvangst; 

3° in het kader van bestrijding van schadelijke organismen 

 

§2 Als dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze 

riten, is de bedwelming omkeerbaar en is de dood van het dier niet het gevolg van de 

bedwelming.” 

 

In artikel 16 van de Dierenwelzijnswet wordt de uitzondering op de voorafgaande verdoving voor 

rituele slachtingen geschrapt. Dit artikel bevat nu een aantal machtigingen aan de Vlaamse regering 

die voor een groot deel overeenstemmen met de vroegere machtigingen aan de Koning. Het Vlaamse 

                                                
114 Proposition de décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 
relative à la protection et au bien-être des animaux (M. ARENS e.a.), Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 781/1. 
115 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1. 
116 Decr.W. 18 mei 2017 tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de 
wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 1 juni 2017. 
117 Decr.Vl. 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft, BS 18 juli 2017. 
118 Proposition de décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 
relative à la protection et au bien-être des animaux (M. ARENS e.a.), Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 781/1, 6; 
Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 19. 



35 
 

decreet machtigt bovendien de Vlaamse Regering om inrichtingen te erkennen en voorwaarden te 

bepalen voor het slachten buiten een slachthuis van dieren voor particulier huishoudelijk verbruik. 

Deze machtiging moet tegemoetkomen aan de vraag van de islamitische gemeenschap naar ruimte 

voor initiatieven voor een zo vlot mogelijke organisatie van het islamitisch Offerfeest en de 

dierenwelzijnsrisico’s bij het groeperen van slachtingen voor particulier huishoudelijk gebruik 

beperken.119 

 

48. Voorlopig is enkel de elektronarcose een omkeerbare verdovingstechniek. Omdat bij de 

totstandkoming van de decreten onvoldoende wetenschappelijke gegevens bekend waren dat 

omkeerbare verdoving ook voor runderen praktisch toepasbaar is, voorziet het nieuwe artikel 45ter 

van de Dierenwelzijnswet in een afwijking op de omkeerbare verdoving bij rituele slachtingen. Het 

Vlaamse decreet staat toe om runderen onmiddellijk na de halssnede te verdoven (zgn. post-cut 

stunning). Om redenen van dierenwelzijn is het echter essentieel om ook voor deze diersoorten over 

te stappen naar omkeerbare verdoving zodra de Vlaamse Regering beslist dat dit mogelijk is: 

 

“Art. 45ter. In afwijking van artikel 14 mag de bedwelming bij runderen die geslacht worden 

volgens methoden die vereist zijn voor religieuze riten, tijdelijk onmiddellijk na het kelen 

plaatsvinden, en dit totdat de Vlaamse Regering bepaalt dat omkeerbare bedwelming voor 

deze diersoorten praktisch toepasbaar is.” 

Op 1 maart 2019 bepaalde de Vlaamse regering de datum waarop de omkeerbare verdoving 

praktisch toepasbaar is voor kalveren op 1 januari 2020.120 Uit een wetenschappelijk rapport121, 

gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke gegevens, praktijkervaring in andere landen en een 

praktijkdemonstratie in een Vlaams kalverslachthuis, blijkt dat elektronarcose voor het slachten van 

kalveren vandaag praktisch toepasbaar is. De Vlaamse Regering benadrukt dat het rapport 

uitsluitend handelt over kalveren en voor volwassen runderen nog steeds post-cut stunning geldt. 

Door het verschil in grootte tussen kalveren en volwassen runderen kunnen de resultaten van het 

wetenschappelijk rapport niet zonder meer veralgemeend worden naar volwassen runderen.122 De 

Raad van State stelde in het advies dat het de deugdelijkheid van deze verantwoording niet kan 

beoordelen, aangezien dit een feitelijke kennis veronderstelt waarover het niet beschikt.123 Daarom 

besliste de Vlaamse Regering om het besluit definitief goed te keuren. 

                                                
119 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 20. 
120 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 aangaande het slachten van kalveren, 
raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/0901355780272d39. 
121 B. DRIESSEN, Rapport over de implementatie van elektronarcose bij kalveren tijdens het ritueel slachten met 
als doel een significante verbetering van het dierenwelzijn en de introductie van een verbod op onbedwelmd 
slachten van kalveren, 2018, raadpleegbaar als bijlage bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
aangaande het slachten van kalveren via https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/0901355780272cce. 
122 Nota aan de Vlaamse Regering bij ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 aangaande 
het slachten van kalveren, raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-
document/document/09013557802767e3. 
123 Adv. RvS nr. 65.605/3 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘betreffende het slachten van 
kalveren’, raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-
document/document/09013557802767ed. 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780272d39
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780272d39
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557802767e3
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557802767e3
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557802767ed
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557802767ed
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Het Waalse decreet kwam aan de tekortkoming van de elektronarcose tegemoet door de rituele 

slachtingen vrij te stellen van voorafgaande verdoving tot 31 augustus 2019: 

“Art. 45ter. Tot 31 augustus 2019 is artikel 15 niet van toepassing op slachtingen 

voorgeschreven door de ritus van een eredienst. 

[…]” 

49. Met uitzondering van de artikelen 20 tot en met 30/1, werd de Dierenwelzijnswet met ingang 

van 1 januari 2019 opgeheven door het Waalse Dierenwelzijnswetboek.124 Hierdoor is ook het Waalse 

decreet van 18 mei 2017 opgeheven. Het Waalse Dierenwelzijnswetboek heeft het verbod op 

onverdoofd ritueel slachten overgenomen. Bij rituele slachtingen moet het bedwelmingsprocédé 

omkeerbaar zijn en mag het niet de dood van het dier tot gevolg hebben.125 Dit verbod zal van 

toepassing zijn vanaf 1 september 2019.126 

 

50. Samengevat komen de verboden op het volgende neer. Sinds 1 januari 2019 respectievelijk 

vanaf 1 september 2019 geldt een totaalverbod op onverdoofd ritueel slachten voor kleine 

herkauwers (schapen en geiten) en kleine slachtdieren (bijvoorbeeld pluimvee). Het totaalverbod op 

onverdoofd ritueel slachten houdt in dat dieren voor de slachting omkeerbaar moeten worden 

verdoofd zodat ze het bewustzijn verliezen en geen pijn voelen bij het slachten. Wordt er geen 

halssnede aangebracht bij het dier, dan komt het opnieuw bij bewustzijn en zal het geen negatieve 

gevolgen van de verdoving ondervinden. Momenteel is elektronarcose de enige omkeerbare 

verdovingstechniek. De elektronarcose staat echter nog niet volledig op punt voor runderen. Daarom 

is het voorlopig toegelaten om runderen onmiddellijk na de halssnede te verdoven in het Vlaamse 

Gewest (zgn. post-cut stunning), terwijl in het Waalse Gewest rituele slachtingen vrijgesteld zijn van 

de voorafgaande verdoving tot en met 31 augustus 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt de verplichte 

voorafgaande verdoving in het Vlaamse Gewest ook voor kalveren. 

 

c. Voorstel van ordonnantie tot een verbod op onverdoofd ritueel slachten 

51. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bestaat voorlopig nog geen verbod op onverdoofd 

ritueel slachten. Nochtans zaten ook de Brusselse parlementsleden de afgelopen jaren niet stil. Sinds 

de bevoegdheidsoverdracht van dierenwelzijn in 2014 kwam maar liefst drie keer een voorstel van 

ordonnantie tot stand met het oog op een verbod op onverdoofd ritueel slachten, maar geen van 

deze voorstellen haalde de eindmeet.127 

 

                                                
124 Art. 24, 1° Decr.W. 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnswetboek, BS 31 december 2018 
(hierna: Waalse Dierenwelzijnswetboek). 
125 Art. D.57 Waalse Dierenwelzijnswetboek. 
126 Art. 26 Waalse Dierenwelzijnswetboek. 
127 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, tot 
invoering van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten (D. LOOTENS-STAEL), Parl.St. Br.Parl. 2014-15, nr. 
25/1; Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving te verbieden (A. 
DESTHEXE e.a.), Parl.St. Br.Parl. 2016-17, nr. 480/1; Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet 
van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor 
het slachten van dieren betreft (L. DHAENE e.a.), Parl.St. Br.Parl. 2016-17, nr. 563/1. 
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52. Op 6 maart 2018 diende Brussels parlementslid Annemie Maes een nieuw voorstel van 

ordonnantie in.128 Het voorstel van ordonnantie verwijst uitdrukkelijk naar de ontstaansgeschiedenis 

van het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd ritueel slachten en is hier inhoudelijk ook identiek 

aan. Het stelt omkeerbare verdoving verplicht bij rituele slachtingen van kleine herkauwers (schapen 

en geiten) en kleine slachtdieren (bijvoorbeeld pluimvee). Bij rituele slachtingen van runderen is het 

voorlopig post-cut stunning toegelaten aangezien voor deze dieren nog geen omkeerbare 

verdovingstechnieken beschikbaar zijn. Het was de bedoeling dat de ordonnantie in werking zou 

treden op 1 januari 2019. Aangezien de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen beroepen tot 

vernietiging instelden tegen het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd ritueel slachten bij het 

Grondwettelijk Hof129, is het evenwel niet verwonderlijk dat in afwachting van een uitspraak ten 

gronde geen verder gevolg werd gegeven aan dit voorstel van ordonnantie. 

  

                                                
128 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (A. MAES), Parl.St. 
Br.Parl. 2017-18, nr. 648/1. 
129 GwH 4 april 2019, nr. 52/2019 en GwH 4 april 2019, nr. 53/2019. 
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HOOFDSTUK 3. HET VERBOD OP ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN GETOETST AAN DE 

GODSDIENSTVRIJHEID 

 

53. De joodse en (een deel van) de islamitische geloofsgemeenschap hebben zich hevig verzet 

tegen de totstandkoming van het verbod op onverdoofd ritueel slachten omdat ze de nieuwe 

slachtregels strijdig vinden met hun religieuze voorschriften. Zowel de sjechita als de dhabiha 

vereisen immers dat het dier ongeschonden en gezond is op het moment van de slachting, dat het 

sterft door verbloeding en dat het volledig leegbloedt (supra randnrs. 5-15).  Een onderzoek naar de 

verenigbaarheid van het verbod op onverdoofd ritueel slachten met het recht op godsdienstvrijheid 

dringt zich dan ook op. 

Het recht op godsdienstvrijheid130 wordt gewaarborgd op verschillende niveaus. Op nationaal niveau 

is dit recht samen met de vrijheid van meningsuiting vastgelegd in artikel 19 van de Grondwet en 

wordt het verder aangevuld door de artikelen 20 (de negatieve godsdienstvrijheid), 21 (de scheiding 

tussen kerk en staat) en 181 van de Grondwet (de wedden en pensioenen van bedienaren 

erediensten vallen ten laste van de staat). Artikel 19 van de Grondwet luidt als volgt: 

“De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op 

elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behouden bestraffing van de misdrijven 

die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.” 

Het Grondwettelijk Hof kan wetten, decreten en ordonnanties toetsen op hun verenigbaarheid met 

dit artikel.131 De joodse en islamitische geloofsgemeenschappen hebben dan ook beroepen tot 

vernietiging ingesteld tegen de verboden op onverdoofd ritueel slachten bij het Grondwettelijk Hof 

(infra randnrs. 101-104).132 

Op Europees niveau kan de godsdienstvrijheid worden teruggevonden in artikel 10 van EU-Handvest 

en in artikel van het 9 EVRM. Op internationaal niveau is de godsdienstvrijheid opgenomen in artikel 

18 van het Verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten (hierna: BUPO-verdrag). Artikel 9 EVRM 

luidt als volgt: 

“1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat 

tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij 

alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of 

overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing 

ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen 

andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij wet zijn voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor 

                                                
130 Zie met betrekking tot het recht op godsdienstvrijheid ook: K. HANSON, “Artikel 9. Vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst” in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM, II, Artikelsgewijze 
commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, 789-836; A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch 
Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 980-993; M.-F. RIGAUX en L.-L. CHRISTIANS, “La liberté de culte” in M. 
VERDUSSEN en N. BONBLED (eds.), Les droits constitutionnels en Belgique, Brussel, Bruylant, 2011, 865-897; 
J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, 
Brugge, die Keure, 2015, 554-576; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 382-391. 
131 Art. 1 en 26 Bijz.Wet 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
132 GwH 4 april 2019, nr. 52/2019 en GwH 4 april 2019, nr. 53/2019. 
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de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen.” 

In het kader van deze masterscriptie wordt het toetsingsschema zoals ontwikkeld door het EHRM 

toegepast. In de Belgische rechtsorde wordt immers ook teruggegrepen naar dit toetsingsschema, 

onder meer door de wetgever133, het Grondwettelijk Hof134 en de Raad van State135. 

De godsdienstvrijheid heeft evenwel geen absoluut karakter. Terwijl artikel 9, §1 van het EVRM de 

godsdienstvrijheid waarborgt, maakt §2 duidelijk dat onder bepaalde voorwaarden beperkingen 

mogelijk zijn op de vrijheid om een geloof te uiten. Deze masterscriptie doorloopt het 

toetsingsschema van het EHRM. Het onderzoekt of de godsdienstvrijheid uit artikel 9 van het EVRM 

van toepassing is (3.1) en, indien dit het geval is, of een inmenging in de godsdienstvrijheid heeft 

plaatsgevonden (3.2) en deze eventuele inmenging kan worden gerechtvaardigd (3.3). Vervolgens 

bespreekt deze masterscriptie het beroep tot vernietiging dat de joodse en islamitische 

geloofsgemeenschappen hebben ingesteld tegen de verboden op onverdoofd ritueel slachten en de 

arresten die hieruit zijn voortgevloeid (3.4). Het hoofdstuk eindigt met een besluit (3.5). 

 

3.1. De draagwijdte van het recht op godsdienstvrijheid 

 

54. Het EHRM bestempelt de godsdienstvrijheid als één van de fundamenten van de 

democratische samenleving en als iets dat wezenlijk deel uitmaakt van de identiteit van de persoon: 

“31. As enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is one of the 

foundations of a “democratic society” within the meaning of the Convention. It is, in its 

religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of 

believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, 

sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which 

has been dearly won over the centuries, depends on it.”136 

55. De godsdienstvrijheid hangt samen met de scheiding tussen kerk en staat. Volgens het EHRM 

moeten staten zich neutraal en onpartijdig opstellen om de uitoefening van verschillende 

godsdiensten en overtuigingen mogelijk te maken.137 Dit beginsel van scheiding tussen kerk en staat 

vloeit ook voort uit artikel 21 van de Grondwet. Woordelijk verbiedt dit grondwetsartikel slechts een 

inmenging van de staat in de benoeming of installatie van de bedienaren van enige eredienst of in 

de briefwisseling tussen de bedienaren en hun overheid. In de praktijk wordt hier echter een ruimere 

                                                
133 Zie bv. Proposition de décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M. ARENS e.a.), Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 
781/1, overw. 6.4; Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. 
ENGELBOSCH e.a.), Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 13-17. 
134 Zie bv. GwH 6 december 2012, nr. 145/2012, overw. B.12. 
135 Zie bv. Adv. RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, overw. 11-17; Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, overw. II.1,  
136 EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 31; zie ook RvS 14 oktober 2014, nr. 
228.751, overw. 44.2 en 44.3. 
137 EHRM 18 maart 2011, nr. 30814/06, Lautsi/Italië, overw. 60; EHRM 26 september 1996, nr. 18748/91, 
Manoussakis/Griekenland, overw. 47; EHRM 26 oktober 2000, nr. 30985/96, Hasan en Chaush/Bulgarije, overw. 
78; EHRM 10 november 2005, nr. 44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 107. 
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draagwijdte aan gegeven en vormt dit de grondslag voor de organisatievrijheid van 

geloofsgemeenschappen.138 

 

Omwille van de scheiding tussen kerk en staat kiest de rechter ervoor om de begrippen ‘geloof’ en 

‘overtuiging’ niet te definiëren. Zo stelt het EHRM: “It is clearly not the Court’s task to decide in 

abstracto whether or not a body of beliefs and related practices may be considered a “religion” within 

the meaning of Article 9 of the Convention” en “It also considers that the State’s duty of neutrality 

and impartiality is incompatible with any power on the State’s part to assess the legitimacy of 

religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed”.139 Het is met andere woorden niet 

aan staten om te beslissen of ideeën en handelingen al dan niet deel uitmaken van een geloof of 

overtuiging. Een verzoeker die beweert dat een handeling de uiting is van zijn godsdienst, is niet 

verplicht om te bewijzen dat hij die handeling stelt om een verplichting na te leven die zijn godsdienst 

voorschrijft. De verklaring dat hij die handeling als een symbool van zijn godsdienstbeleving ervaart, 

volstaat.140 Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State hebben zich hierbij aangesloten.141 

 

HAVINGA vraagt zich af hoe uitzonderingsbepalingen voor ritueel slachten zich verhouden tot de 

scheiding tussen kerk en staat.142 Eerst waren rituele slachtingen volledig vrijgesteld van 

voorafgaande verdoving. Sinds de inwerkingtreding van het verbod op onverdoofd ritueel slachten, 

is omkeerbare verdoving verplicht voor kleine herkauwers en slachtdieren en post-cut stunning voor 

runderen. Zowel vóór als na de inwerkingtreding van het verbod genieten rituele slachtingen dus een 

uitzondering. Dit lijkt verenigbaar met de scheiding tussen kerk en staat, aangezien de staat de 

godsdienstvrijheid mogelijk maakt door uitzonderingen voor rituele slachtingen.143 De staat beweert 

ook niet dat rituele slachtingen wel of niet deel uitmaken van de islam of het jodendom, maar bouwt 

voort op verklaringen van gelovigen die vinden dat dit inderdaad een religieuze verplichting is. 

 

56. Over het algemeen worden de begrippen ‘geloof’ en ‘overtuiging’ ruim geïnterpreteerd. Het 

zijn niet enkel traditionele godsdiensten en overtuigingen die onder de godsdienstvrijheid vallen. Het 

EHRM verleende in het verleden ook al bescherming aan meer exotische godsdiensten en 

overtuigingen zoals Jehova’s getuigen, de Scientologykerk en de Osho beweging.144 Toch mogen de 

begrippen ‘godsdienst’ en ‘overtuiging’ niet te ruim geïnterpreteerd worden. Ten eerste moet een 

geloof een zekere mate van overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang vertonen. Ten tweede 

moet een geloof verenigbaar zijn met respect voor de menselijke waardigheid. Met andere woorden, 

                                                
138 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, 561. 
139 EHRM 1 oktober 2009, nrs. 76836/01 en 32782/03, Kimlya en anderen/Rusland.; EHRM 10 november 2005, 
nr. 44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 107; EHRM 15 september 2009, nr. 798/05, Mirolubovs en 
anderen/Litouwen, overw. 80; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 383. 
140 EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, S.A.S./Frankrijk, overw. 55-56. 
141 Zie bv. GwH 6 december 2012, nr. 145/2012, overw. B.16.3; RvS 1 februari 2016, nr. 233.672, overw. 25. 
142 T. HAVINGA, “Ritueel slachten. Spanning tussen religieuze tolerantie en dierenbescherming” in A. BOCKER, T. 
HAVINGA, P. MINDERHOUD, H. VAN DE PUT, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, B. DE HART, A. JETTINGHOFF, K. 
ZWAAN (eds.), Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees’ studies, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 
2008, (211) 216. 
143 Zie ook EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 76. 
144 S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 383, met verwijzing naar EHRM 26 september 
1996, nr. 18748/91, Manoussakis/Griekenland (Jehova’s getuigen), EHRM 5 april 2007, nr. 18147/02, Church of 
Scientology Moscow/Rusland (Scientologykerk) en EHRM 6 november 2011, nr. 58911/00, Leela Förderkreis 
E.V./Duitsland (Osho beweging). 
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het geloof moet een gewichtig en wezenlijk deel uitmaken van het menselijk leven en gedrag en 

bescherming verdienen in de Europese democratische samenleving.145 Zo kwamen een geloof in 

bijstand bij zelfdoding146, weerstand tegen jagen147 en taalvoorkeuren148 niet in aanmerking voor 

bescherming onder de godsdienstvrijheid. 

 

57. Traditioneel omvat de godsdienstvrijheid drie componenten, die ook in de tekst van artikel 

9, §1 EVRM terugkomen: (1) het recht om een godsdienst of overtuiging te hebben, (2) het recht 

om van godsdienst of overtuiging te veranderen en (3) het recht om een godsdienst of overtuiging 

te belijden of tot uitdrukking te brengen. Het EHRM heeft aan deze drie componenten de negatieve 

godsdienstvrijheid toegevoegd, oftewel het recht om geen godsdienst of overtuiging te hebben.149 

Artikel 20 van de Grondwet waarborgt deze negatieve godsdienstvrijheid ook door te bepalen dat 

niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan 

plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden. 

 

58. De eerste twee componenten van de godsdienstvrijheid zijn het recht om een godsdienst te 

hebben en het recht om van godsdienst te veranderen, het zogenaamde forum internum. Deze twee 

componenten hebben een absoluut karakter, wat betekent dat het staten onder geen enkele 

voorwaarde is toegestaan om hieraan beperkingen op te leggen. Dit absoluut karakter vloeit voort 

uit de tekst van artikel 9, §2 EVRM, dat slechts voorwaardelijk beperkingen toestaat op de vrijheid 

om een godsdienst te uiten. De vraag is of een staat überhaupt afbreuk kán doen aan dit forum 

internum. MURDOCH kon één voorbeeld terugvinden in de rechtspraak van het EHRM. In Riera Blume 

en anderen t. Spanje probeerde de Catalaanse politie om de verzoekers te ontdoen van ideeën die 

ze hadden opgedaan tijdens hun lidmaatschap van een sekte. Het EHRM vond het evenwel niet nodig 

om de zaak te onderzoeken onder artikel 9 EVRM omdat het al een schending van het recht op 

vrijheid en veiligheid uit artikel 5 EVRM had vastgesteld.150 Ook de initiële tekst van de Belgische 

nieuwkomersverklaring deed afbreuk aan het forum internum omdat het nieuwkomers niet enkel 

verplichtte om de fundamentele waarden en normen van de samenleving te begrijpen, maar ook om 

die te aanvaarden.151 

 

59. De derde component van de godsdienstvrijheid is het recht om een godsdienst te uiten of te 

manifesteren, het zogenaamde forum externum. De tekst van artikel 9, §1 EVRM erkent als vormen 

van manifestatie: de eredienst, het onderricht, de praktische toepassing ervan en het onderhouden 

van de geboden en voorschriften. Bovendien kan de manifestatie hetzij alleen, hetzij met anderen 

                                                
145 EHRM 25 februari 1982, nr. 7743/76, Campbell en Cosans/Verenigd Koninkrijk. 
146 EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty/Verenigd Koninkrijk. 
147 EHRM 29 april 1999, nrs. 25088/94, 28331/95, 28443/95, Chassagnou/Frankrijk. 
148 EHRM 16 december 1968, nr. 2333/64, Habitants de Leeuw-St Pierre/België. 
149 EHRM 31 juli 2001, nr. 41342/98, Refah Partisi/Turkije, overw. 49; EHRM 18 maart 2011, nr. 30814/06, 
Lautsi/Italië, overw. 60; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 383; K. HANSON, “Artikel 
9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, 
II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (789) 815. 
150 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 18, met verwijzing 
naar EHRM 14 oktober 1999, nr. 37680/97, Riera Blume en anderen/Spanje.  
151 Adv. RvS nr. 59.224/VR/4 over een voorontwerp van wet ‘tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde 
in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen’ (Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 1901/001), 21-23. 
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gebeuren en zowel in het openbaar als privé. Indien het onmogelijk is om een godsdienst te uiten, 

vindt volgens het EHRM een uitholling van de godsdienstvrijheid plaats.152 Het forum externum heeft 

geen absoluut karakter, want volgens artikel 9, §2 EVRM zijn onder bepaalde voorwaarden 

beperkingen mogelijk. Meer bepaald kan een inmenging in de uiting van een godsdienst worden 

gerechtvaardigd indien de inmenging bij wet voorzien is, één of meerdere van de legitieme doelen 

uit §2 nastreeft en noodzakelijk is in een democratische samenleving om deze legitieme 

doelstelling(en) te verwezenlijken (infra randnr. 72 e.v.).153 

 

60. Een uiting veronderstelt de perceptie bij aanhangers dat bepaalde handelingen vereist of 

voorgeschreven zijn door hun godsdienst.154 De voormalige Europese Commissie voor de Rechten 

van de Mens (hierna: ECRM) verduidelijkte in Arrowsmith t. het Verenigd Koninkrijk dat onder 

‘praktische toepassing’ niet alle handelingen vallen die beïnvloed of gemotiveerd zijn door een geloof 

of overtuiging. Het maakte een onderscheid tussen enerzijds handelingen die de rechtstreekse 

uitdrukking zijn van een geloof of overtuiging en anderzijds handelingen die louter beïnvloed of 

gemotiveerd zijn door een geloof of overtuiging. Terwijl de eerste categorie van handelingen 

bescherming geniet onder artikel 9 EVRM, geldt dat niet noodzakelijkerwijze voor de tweede 

categorie. In Arrowsmith t. het Verenigd Koninkrijk erkende de ECRM bijvoorbeeld dat het pacifisme 

een geloof of overtuiging is, maar vond het dat het uitdelen van pamfletten geen uiting was van 

pacifistische ideeën.155  

 

Het EHRM is dit standpunt van de ECRM nadien bijgetreden156 en verduidelijkte in de recente zaak 

S.A.S. t. Frankrijk dat handelingen geïnspireerd, gemotiveerd of beïnvloed door een geloof of 

overtuiging nauw verbonden moeten zijn met het geloof of de overtuiging om in aanmerking te 

komen als een ‘manifestatie’.157 MURDOCH wijst erop dat het niet zonder risico is om te bepalen of 

handelingen al dan niet de rechtstreekse uitdrukking van een geloof of overtuiging zijn. Dit onderzoek 

kan immers een verboden inmenging in het geloof en dus in het forum internum inhouden. Om die 

reden zou de Arrowsmith-test de afgelopen jaren wat zijn afgezwakt.158 

 

61. Vooraleer een onderzoek naar de verenigbaarheid tussen onverdoofd ritueel slachten en de 

godsdienstvrijheid aan de orde is, moet worden nagegaan of deze praktijk onder de 

godsdienstvrijheid kan vallen. Indien het EVRM onverdoofd ritueel slachten niet beschermt, zou dit 

immers betekenen dat staten deze praktijk aan banden kunnen leggen zonder ze aan de 

                                                
152 Zo oordeelde het EHRM: “Bearing witness in words and deeds is bound up with the existence of religious 
convictions”. EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 31. 
153 EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 36. 
154 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 21. 
155 ECRM 12 oktober 1978, nr. 7050/75, Arrowsmith/Verenigd Koninkrijk, overw. 67-75. 
156 Zie bv. EHRM 2 oktober 2001, nr. 49853/99, Pichon en Sajous/Frankrijk. De weigering door twee apothekers 
om contraceptiepillen te verkopen, is geen manifestatie van een geloof of overtuiging. De apothekers kunnen hun 
geloof of overtuiging op verschillende manieren buiten de professionele sfeer belijden; EHRM 29 juli 2002, nr. 
2346/02, Pretty/Verenigd Koninkrijk. De wens van een terminaal zieke patiënte om hulp te krijgen van haar 
echtgenoot bij haar geplande zelfdoding zonder dat hij hiervoor een strafrechtelijke vervolging riskeert, is geen 
manifestatie van een geloof of overtuiging. 
157 EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, S.A.S./Frankrijk, overw. 55. 
158 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 23. 
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rechtvaardigingseisen uit artikel 9, §2 van het EVRM moeten voldoen.159 Sommigen voeren aan dat 

onverdoofd ritueel slachten geen bescherming geniet onder godsdienstvrijheid uit artikel 9, §1 EVRM 

omdat in religieuze kringen verdeeldheid bestaat over de vraag of dieren mogen worden verdoofd 

alvorens ze worden geslacht.160 Hoger is inderdaad gebleken dat de joodse en islamitische 

gemeenschap over het algemeen tegen onverdoofd ritueel slachten zijn, maar dat sommige moslims 

openstaan voor omkeerbare verdoving, terwijl sommige Orthodoxe Rabbijnen openstaan voor post-

cut stunning (supra randnrs. 11 en 15).  

Dit argument maakt echter weinig kans op slagen. In het licht van de scheiding tussen kerk en staat, 

moeten staten zich neutraal en onpartijdig opstellen. Het is niet aan staten om te beslissen of ideeën 

en handelingen al dan niet deel uitmaken van een geloof of overtuiging (supra randnr. 55).161 Een 

verzoeker die beweert dat het onverdoofd ritueel slachten de uiting van zijn godsdienst is, moet niet 

bewijzen dat dit effectief een religieuze verplichting is. De verklaring dat hij onverdoofd ritueel 

slachten als een symbool van zijn godsdienstbeleving ervaart, volstaat.162  

62. Het EHRM heeft zich tot dusver maar één keer uitgesproken over het onverdoofd ritueel 

slachten in de zaak Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk.163 In Frankrijk moeten dieren voor het 

slachten verdoofd worden, maar bestaat een uitzondering voor rituele slachtingen. Rituele 

slachtingen moeten wel in een slachthuis plaatsvinden door slagers die vergund zijn door een erkende 

religieuze organisatie. Frankrijk verleende in 1982 enkel toelating aan de joodse meerderheid, het 

Israëlitisch Consistorie van Parijs (“ACIP”), om slagers te vergunnen voor het uitvoeren van rituele 

slachtingen. 

 

Oorspronkelijk is Cha’are Shalom Ve Tsedek onderdeel van het ACIP, maar het scheurt zich later af 

omdat het strengere (slacht)voorschriften wil volgen. Het wil enkel glatt vlees consumeren oftewel 

vlees afkomstig van dieren die volledig rein zijn, in het bijzonder aan de longen. In tegenstelling tot 

de ACIP, vindt deze minderheid het noodzakelijk dat op voorhand een grondig onderzoek van de 

longen van het dier plaatsvindt. De door het ACIP vergunde slagers verkopen hierdoor vlees dat zij 

onrein en ongeschikt vinden voor consumptie. Opdat Cha’are Shalom Ve Tsedek alsnog glatt vlees 

ter beschikking kan stellen aan aanhangers, moet het volgens de eigen slachtvoorschriften - en dus 

illegaal - slachten en glatt vlees invoeren vanuit België. Dat het van Frankrijk geen toelating heeft 

gekregen om eigen slagers te vergunnen voor het uitvoeren van rituele slachtingen, vindt het dan 

ook een schending van de godsdienstvrijheid uit artikel 9 EVRM in samenhang gelezen met het 

discriminatieverbod uit artikel 14 EVRM. 

Het EHRM neemt vrij gemakkelijk aan dat rituele slachtingen onder de godsdienstvrijheid vallen. De 

rituele slachtingen hebben tot doel om joden vlees te verschaffen dat in overeenstemming met hun 

                                                
159 G. VAN DER SCHYFF, “Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het EVRM. Het Deense verbod als Europees 
vraagstuk”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 59. 
160 G. VAN DER SCHYFF, “Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het EVRM. Het Deense verbod als Europees 
vraagstuk”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 58. 
161 EHRM 18 maart 2011, nr. 30814/06, Lautsi/Italië, overw. 60; EHRM 26 september 1996, nr. 18748/91, 
Manoussakis/Griekenland, overw. 47; EHRM 26 oktober 2000, nr. 30985/96, Hasan en Chaush/Bulgarije, overw. 
78. 
162 EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, S.A.S./Frankrijk, overw. 55-56; RvS 1 februari 2016, nr. 233.672, overw. 
25. 
163 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk. 
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religieuze voorschriften is geslacht, wat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de joodse religie. 

Hieruit volgt dat “[…] the applicant association can rely on Article 9 of the Convention with regard to 

the French authorities’ refusal to approve it, since 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, 

within the meaning of Article 9”.164 

63. Het EHRM heeft zich nog in twee andere zaken uitgesproken over religieuze 

voedingsvoorschriften. In Jakóbski t. Polen zit de verzoeker een achtjarige gevangenisstraf uit na 

een veroordeling voor verkrachting. Hij is boeddhist en wenst in overeenstemming met zijn religieuze 

overtuiging vegetarische maaltijden te eten in de gevangenis, maar de gevangenisautoriteiten 

weigeren dit. Volgens het EHRM is het boeddhisme één van de grootste wereldgodsdiensten die in 

verschillende landen erkend is. Onder verwijzing naar Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk, stelt 

het dat naleving van voedingsvoorschriften kan worden beschouwd als een rechtstreekse uitdrukking 

van een geloof of overtuiging in de zin van artikel 9 EVRM. Hoewel een verzoek om vegetarische 

maaltijden om andere dan religieuze redenen kan zijn ingegeven, was het verzoek hier geïnspireerd 

of gemotiveerd door een godsdienst en niet onredelijk. Hierdoor valt de weigering van 

gevangenisautoriteiten om vegetarische maaltijden te verstrekken onder de godsdienstvrijheid van 

artikel 9 EVRM.165 

 

64. In Vartic t. Roemenië zit de verzoeker een vijfentwintigjarige gevangenisstraf uit in 

verschillende Roemeense gevangenissen. In 2006 stellen dokters vast dat hij aan chronische 

hepatitis C lijdt. Vervolgens vraagt de verzoeker herhaaldelijk aan de gevangenisautoriteiten om hem 

op een vegetarisch dieet te plaatsen omdat dit in overeenstemming is met zijn boeddhistische geloof 

en dit type van voeding het meest geschikt is voor iemand die aan hepatitis C lijdt. Volgens de 

gevangenisautoriteiten is echter geen vegetarisch dieet beschikbaar, dus als alternatief volgt de 

verzoeker dan maar een dieet voor zieke gevangenen dat wél vlees bevat. Na de uiteenzetting van 

de algemene principes inzake godsdienstvrijheid, neemt het EHRM zonder meer aan dat artikel 9 

EVRM van toepassing is. Onder verwijzing naar de eerdere uitspraken in de zaken Cha’are Shalom 

Ve Tsedek t. Frankrijk en Jakóbski t. Polen, oordeelt het dat respect voor voedingsvoorschriften kan 

worden gezien als een religieus geïnspireerde handeling. De wens van een persoon om een 

vegetarisch dieet te volgen, kan worden gezien als geïnspireerd of gemotiveerd door het 

boeddhistische geloof.166 

 

65. In het licht van de besproken algemene principes en de rechtspraak van het EHRM, in het 

bijzonder arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk, valt onverdoofd ritueel slachten met 

zekerheid onder de godsdienstvrijheid uit artikel 9 EVRM. Zowel binnen het jodendom als binnen de 

islam bestaan strenge voedingsvoorschriften: vereist is dat het dier ongeschonden en gezond is op 

het moment van de slachting, dat het sterft door verbloeding en dat het volledig leegbloedt (supra 

randnrs. 5-15). Door dieren onverdoofd te slachten, kunnen gelovigen aan deze religieuze 

voedingsvoorschriften voldoen.  

                                                
164 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 73-74. 
165 EHRM 7 december 2010, nr. 18429/06, Jakóbski/Polen, overw. 45. 
166 EHRM 17 december 2013, nr. 14150/08, Vartic/Roemenië, overw. 33-36. 
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Dat sommige gelovigen soepelere opvattingen hebben en wel verdoving aanvaarden, is irrelevant. 

De scheiding tussen kerk en staat verbiedt immers de staat om te bepalen of onverdoofd ritueel 

slachten al dan niet deel uitmaakt van de islam of het jodendom. Het volstaat dat een gelovige 

verklaart dat hij onverdoofd ritueel slachten als een religieuze plicht ervaart, zonder dat hij dit moet 

bewijzen.  

 

Ook de Nederlandstalige en Franstalige kamers van de afdeling Wetgeving van de Raad van State 

namen in de adviezen bij de voorstellen van decreet zonder probleem aan dat onverdoofd slachten 

onder de godsdienstvrijheid valt.167 

 

3.2. De inmenging in het recht op godsdienstvrijheid 

 

66. Indien wordt aangenomen dat onverdoofd ritueel slachten inderdaad onder de bescherming 

van artikel 9, §1 van het EVRM valt, is de vraag of een verplichte voorafgaandelijke verdoving van 

dieren een inmenging in de godsdienstvrijheid vormt. Een inmenging is niet hetzelfde als een 

schending. De vaststelling van een inmenging zal aanleiding geven tot een toetsing aan de 

rechtvaardigingseisen uit artikel 9, §2 van het EVRM. Er is pas sprake van een schending als de 

inmenging niet aan de rechtvaardigingseisen voldoet. De inmenging is doorgaans het gevolg van een 

overheidshandeling, maar kan ook voortvloeien uit een onthouding wanneer een positieve 

verplichting op de overheid rust.168 Het EHRM besluit doorgaans vlot tot een inmenging in de 

godsdienstvrijheid, bijvoorbeeld in geval van bestraffing van burgers voor religieus fanatisme169, een 

verbod om religieus geïnspireerde kleding te dragen170 of begrenzingen om religieuze gebouwen te 

betreden of deel te nemen aan religieuze gebruiken.171 

 

67. Het Waalse en Vlaamse verbod op onverdoofd slachten leggen een omkeerbare verdoving op 

voor kleine herkauwers en slachtdieren, en post-cut stunning voor runderen. ZOETHOUT vindt dat 

omkeerbare verdovingstechnieken geen inmenging vormen in de godsdienstvrijheid omdat het dier 

nog in leven en slechts buiten bewustzijn is op het ogenblik van de slachting. Bovendien zouden 

joden en moslims geen eenduidige visie hebben over de voorafgaande verdoving.172 Dit argument 

overtuigt echter niet omwille van de scheiding tussen kerk en staat en de hiermee gepaard gaande 

neutraliteitsverplichting voor staten (supra randnr. 55). 

 

68. In de zaak Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk onderzocht het EHRM of er sprake was van 

een inmenging in de godsdienstvrijheid door de weigering van Frankrijk om een vergunningsrecht te 

verlenen aan de joodse minderheid. Het EHRM vindt dat Frankrijk uitdrukking geeft aan de 

godsdienstvrijheid door rituele slachtingen vrij te stellen van verdoving.173 

                                                
167 Adv. RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 8; Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 1. 
168 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 27. 
169 EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 36. 
170 EHRM 10 november 2005, nr. 44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 78; EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, 
S.A.S./Frankrijk, overw. 110. 
171 EHRM 10 mei 2001, nr. 25781/94, Cyprus/Turkije, overw. 245. 
172 C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, 
Human Rights Quarterly 2013, (651) 666. 
173 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 76-79. 
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Volgens het EHRM zou er slechts sprake zijn van een inmenging in de godsdienstvrijheid als gelovigen 

niet langer de mogelijkheid hebben om vlees te consumeren dat afkomstig is van dieren die 

overeenkomstig hun religieuze voorschriften zijn geslacht. Cha’are Shalom Ve Tsedek kon evenwel 

glatt vlees verkrijgen hetzij door import uit België, hetzij door aankoop bij welbepaalde slagerijen 

die dit onder toezicht van ACIP verkochten. Daarnaast kon het een overeenkomst sluiten met ACIP 

om zelf ritueel te slachten in het kader van de toelating verleend aan ACIP. Om die reden zou 

Frankrijk geen inmenging hebben begaan in de godsdienstvrijheid door het vergunningsrecht enkel 

aan het ACIP te verlenen.174 

 

Rechters BRATZA, FISCHBACH, THOMASSEN, TSATSA-NIKOLOVSKA, PANTIRU, LEVITS en TRAJA 

volgden deze redenering niet. In hun joint dissenting opinion erkenden deze zeven rechters dat 

Frankrijk uitdrukking geeft aan de godsdienstvrijheid door rituele slachtingen vrij te stellen van 

verdoving. De andere standpunten van de meerderheid traden zij niet bij. Volgens de dissenting 

judges kan verdeeldheid binnen een religieuze organisatie spanningen met zich meebrengen, wat 

eigen is aan pluralisme in een samenleving. De staat moet de nodige maatregelen nemen om te 

verzekeren dat verschillende religieuze organisaties elkaar verdragen. De staat kan deze verplichting 

niet afwentelen op de joodse minderheid door te stellen dat het een overeenkomst had moeten 

sluiten met ACIP om in het kader van de hun toelating ritueel te slachten. Daarnaast vinden zij het 

irrelevant dat de joodse minderheid glatt vlees kan verkrijgen door import vanuit België of door 

aankoop bij welbepaalde slagerijen. Daarom vinden de dissenting judges dat er wel een inmenging 

is in de godsdienstvrijheid.175 

 

69. Een aantal auteurs wijst erop dat uit deze zaak blijkt dat artikel van het 9 van het EVRM 

zowel onverdoofd ritueel slachten als de consumptie van onverdoofd ritueel geslacht vlees 

beschermt. De consumptie behoort echter meer tot de kern van een geloofsovertuiging dan 

persoonlijk ritueel slachten.176 Door te oordelen dat er slechts een inmenging is in de 

godsdienstvrijheid wanneer gelovigen geen onverdoofd ritueel geslacht vlees kunnen consumeren, 

legt het EHRM de lat voor de vaststelling van een inmenging erg hoog. Het ziet persoonlijk ritueel 

slachten eigenlijk niet als een zelfstandig recht, maar als een middel om een ander recht te 

verwezenlijken. De staat moet slechts rechtvaardiging bieden voor een inmenging in de 

godsdienstvrijheid wanneer het afbreuk doet aan de mogelijkheid tot consumptie, en niet wanneer 

het afbreuk doet aan de mogelijkheid om persoonlijk ritueel te slachten.177 

 

Een hoge drempel voor de vaststelling van een inmenging komt neer op een restrictieve interpretatie 

van het recht in kwestie, aangezien de staat ontsnapt aan het rechtvaardigingsonderzoek uit artikel 

9, §2 van het EVRM. Een hoge drempel betekent ook een grote bewijslast voor de verzoeker om een 

                                                
174 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 80-82. 
175 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, joint dissenting opinion of judges 
Bratza, Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantîru, Levits and Traja, overw. 1. 
176 C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, 
Human Rights Quarterly 2013, (651) 665; C. DE COSTER, “Hoe koosjer is onverdoofd slachten?”, RW 2016-17, 
(1563) 1567. 
177 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 91. 
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inmenging in zijn recht te bewijzen.178 Om die reden vindt VAN DER SCHYFF dat de mogelijkheid tot 

consumptie een beoordelingselement had moeten zijn in het kader van de evenredigheidstoets, en 

niet bij het onderzoek naar de inmenging.179 

 

70. In de andere zaken met betrekking tot religieuze voedingsvoorschriften, sprak het EHRM zich 

niet uit over de inmenging. In Jakóbski t. Polen vond het EHRM dat de weigering om aan een 

boeddhistische gevangene vegetarische maaltijden te verschaffen, moest worden onderzocht in het 

licht van de positieve verplichtingen van de staat. Dit veranderde echter weinig aan het verdere 

verloop van de zaak, want zowel bij een inmenging als bij een positieve verplichting moet een redelijk 

evenwicht bestaan tussen de belangen van het individu en het algemeen belang.180 In de zeer 

gelijkaardige zaak Vartic t. Roemenië oordeelde het EHRM in dezelfde zin.181 

 

71. Op het eerste gezicht lijkt een verbod op onverdoofd ritueel slachten dus geen inmenging te 

zijn in de godsdienstvrijheid. In Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk oordeelde het EHRM namelijk 

dat er slechts sprake is van een inmenging wanneer gelovigen niet langer vlees kunnen consumeren 

dat afkomstig is van dieren die in overeenstemming met hun religieuze voorschriften werden 

geslacht. Wanneer een verbod op onverdoofd ritueel slachten bestaat, kunnen gelovigen in theorie 

onverdoofd geslacht vlees invoeren vanuit andere landen en het vervolgens consumeren. 

 

De vraag rijst of het in de praktijk nog wel zo gemakkelijk is om onverdoofd ritueel geslacht vlees in 

te voeren vanuit andere landen. Sinds het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek zijn bijna twee decennia 

verstreken en inmiddels zijn de opvattingen tegenover onverdoofd ritueel slachten veranderd. In 

steeds meer landen bestaat inmiddels een verbod op onverdoofd ritueel slachten (bv. Denemarken, 

Duitsland182, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Polen, Zweden, Zwitserland) of gaan stemmen op 

om zo’n verbod in te voeren (bv. Nederland).183 Het is hierdoor niet uitgesloten dat het EHRM 

vandaag wel tot een inmenging in de godsdienstvrijheid zou besluiten. De Vlaamse decreetgever 

vond dat een verbod op onverdoofd ritueel slachten geen belemmering zou zijn voor de consumptie 

van onverdoofd geslacht vlees, gezien de mogelijkheid van invoer.184 Het verliest hierbij uit het oog 

                                                
178 K. HANSON, “Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 
(eds.), Handboek EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (789) 826; G. VAN DER 
SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance of the Dutch 
Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 91; G. VAN DER SCHYFF, “Onverdoofd ritueel slachten 
getoetst aan het EVRM. Het Deense verbod als Europees vraagstuk”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 
2015, (54) 60-61. 
179 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 91-92. 
180 EHRM 7 december 2010, nr. 18429/06, Jakóbski/Polen, overw. 46-47. 
181 EHRM 17 december 2013, nr. 14150/08, Vartic/Roemenië, overw. 44-45. 
182 Dit verdient enige nuance: in Duitsland is onverdoofd ritueel slachten verboden, maar bestaat een uitzondering 
voor geloofsgemeenschappen waarvan de godsdienst voorschrijft dat ze halal of koosjer vlees eten. Deze 
uitzondering wordt echter zelden toegestaan en dan nog onder strenge voorwaarden, zodat er in veel gevallen 
sprake is van een de facto verbod op onverdoofd ritueel slachten. 
183 Artikel VRT NWS van 29 maart 2017: S. VAN POUCKE, “Onverdoofd slachten, hoe gaan ze er over de grenzen 
mee om?” (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/29/onverdoofd_slachtenhoegaanzeeroverdegrenzenmeeom-
1-2936596/). 
184 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 14. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/29/onverdoofd_slachtenhoegaanzeeroverdegrenzenmeeom-1-2936596/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/29/onverdoofd_slachtenhoegaanzeeroverdegrenzenmeeom-1-2936596/
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dat ook in het Waalse Gewest en omringende landen verboden op onverdoofd ritueel slachten 

bestaan, wat invoer ernstig kan bemoeilijken.185 

 

De Raad van State leek in de adviezen bij de voorstellen van decreet wel rekening te houden met 

deze maatschappelijke evolutie. Het paste in de adviezen immers de redenering uit Cha’are Shalom 

Ve Tsedek toe, maar kwam tot een andere conclusie dan het EHRM. Het oordeelde namelijk dat een 

verbod op onverdoofd ritueel slachten het voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk maakt om 

vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze 

voorschriften wordt geacht.186 Mogelijk is het zich ervan bewust dat er wereldwijd steeds meer 

verboden op onverdoofd slachten bestaan of tot stand komen, wat het moeilijk maakt om nog 

onverdoofd ritueel geslacht vlees in te voeren. 

 

Ook LERNER en MORDECHAI RABELLO vinden de mogelijkheid om onverdoofd ritueel geslacht vlees 

in te voeren geen afdoende oplossing. Niet enkel de consumptie, maar ook het uitvoeren van de 

rituele slachtingen maken deel uit van de joodse en islamitische godsdienst en genieten bescherming 

onder de godsdienstvrijheid. In navolging van de scheiding tussen kerk en staat is het niet aan de 

staat om te bepalen of het uitvoeren van de rituele slachting ook deel uitmaakt van het jodendom of 

de islam (supra randnr. 55).187 Bovendien is niet duidelijk hoe een verbod op onverdoofd ritueel 

slachten bijdraagt aan dierenwelzijn wanneer de mogelijkheid tot consumptie bestaat, want in dat 

geval worden dieren gewoon in andere landen onverdoofd ritueel geslacht (infra randnr. 99). Ten 

slotte is het verbod onevenredig omdat joden en moslims moeten instaan voor de kosten die met de 

invoer van het onverdoofd ritueel geslacht vlees gepaard gaan (infra randnr. 100).188 

 

Omdat het tegenwoordig praktisch moeilijk is om onverdoofd ritueel geslacht vlees in te voeren en 

omdat het uitvoeren van de rituele slachting deel uitmaakt van het joodse en islamitische geloof, 

moet het verbod op onverdoofd ritueel slachten wel degelijk beschouwd worden als een inmenging 

in de godsdienstvrijheid. Bijgevolg dringt zich een toets van het verbod aan de rechtvaardigingseisen 

op. 

 

3.3. De rechtvaardiging van de inmenging 

 

72. Als het EHRM vaststelt dat er een inmenging is in de godsdienstvrijheid van art. 9, §1 van 

het EVRM, gaat het na of de inmenging al dan niet toelaatbaar is. Het maakt hiervoor gebruik van 

de vereisten uit artikel 9, §2 van het EVRM en gaat dus achtereenvolgens na of de inmenging bij wet 

                                                
185 Ook het Grondwettelijk Hof heeft bedenkingen bij dit standpunt van de Vlaamse decreetgever, zie GwH 4 april 
2019, nr. 53/2019, overw. B.24.4.  
186 Adv. RvS nr. 40.350 bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffen de bescherming en het welzijn 
der dieren, inzake rituele slachtingen en over de amendementen nrs. 1 tot 8, Parl.St. Senaat, 2003-04, nrs. 3-
808/1 tot 4, randnr. 4.2.3.; Adv. RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 14. 
187 EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, S.A.S./Frankrijk, overw. 55-56; GwH 6 december 2012, nr. 145/2012, overw. 
B.16.3; RvS 1 februari 2016, nr. 233.672, overw. 25. 
188 P. LERNER en A. MORDECHAI RABELLO, “The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) 
and Freedom of Religion Minorities”, Journal of Law and Religion 2006-07, 27-28. 
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voorzien is, één of meerdere van de opgesomde legitieme doelen nastreeft en noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om deze legitieme doelstelling(en) te verwezenlijken. 

3.3.1. Voorzien bij wet 

 

73. De overheid moet aantonen dat de inmenging voorzien is bij wet. Dit vereiste geeft 

uitdrukking aan het belang van rechtszekerheid. Een burger moet binnen bepaalde grenzen vrij 

kunnen handelen zonder voortdurende vrees voor een willekeurige of onvoorzienbare 

overheidstussenkomst.189  

 

74. De uitdrukking ‘voorzien bij wet’ vereist niet enkel dat de inmenging een wettelijke basis 

heeft in het interne recht. Het verwijst ook naar de kwaliteit van de wet, die voldoende toegankelijk 

en voorzienbaar moet zijn voor de rechtszoekende.190 Een wet in formele zin is evenwel niet nodig, 

een wet in materiële zin volstaat. Het woord ‘wet’ omvat dus niet enkel het geschreven recht, maar 

ook het recht zoals ontwikkeld door rechters.191  

 

Dat een wet voldoende toegankelijk moet zijn, betekent dat de burger een idee moet hebben van de 

regels die toepasselijk zijn op een welbepaalde situatie. Aan het vereiste van voorzienbaarheid is 

voldaan wanneer de wet voldoende precies is waardoor de rechtszoekende zijn gedrag hierop kan 

afstemmen. De rechtszoekende moet op basis van de wettekst, eventueel geholpen door de 

interpretatie die rechters eraan geven, weten welke gevolgen zijn handelingen en onthoudingen 

kunnen hebben. De eventuele gevolgen van een handeling of onthouding hoeven niet met absolute 

zekerheid vast te staan aangezien dit praktisch onmogelijk is. Rechtszekerheid is gewenst, maar 

wetgeving mag niet achterblijven op maatschappelijke evoluties. Daarom kunnen wetten tot op 

zekere hoogte vaag zijn en ruimte laten voor interpretatie.192 

 

75. In de rechtspraak van het EHRM over de godsdienstvrijheid uit artikel 9 van het EVRM komt 

dit vereiste doorgaans eerder zijdelings aan bod. Zo weigert het EHRM om uitspraak te doen over de 

aanwezigheid van een wettelijke basis wanneer het ervan overtuigd is dat de inmenging niet 

noodzakelijk is in een democratische samenleving.193 In de recente zaak Lachiri t. België werd een 

vrouw de toegang tot de rechtszaal ontzegd omdat ze een hoofddoek droeg. Volgens het EHRM 

bestond voor deze inmenging in de godsdienstvrijheid een wettelijke basis die voldoende toegankelijk 

was, maar het nam geen standpunt in over de voorzienbaarheid ervan. Er bestond over de toepassing 

van de wet immers onzekerheid bij Belgische rechters. Hoewel dit een bron van rechtsonzekerheid 

was en twijfels deed rijzen over de voorzienbaarheid van de wet, vond het EHRM het toch niet nodig 

om de vraag naar de voorzienbaarheid te beantwoorden. Het besliste namelijk dat de inmenging 

onevenredig is ten aanzien van het nagestreefde doel.194 

                                                
189 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 37. 
190 EHRM 18 september 2018, nr. 3413/09, Lachiri/België, overw. 33. 
191 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, Sunday Times/Verenigd Koninkrijk (nr. 1), overw. 47; EHRM 10 november 
2005, nr. 44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 88. 
192 EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, Sunday Times/Verenigd Koninkrijk (nr. 1), overw. 49. 
193 EHRM 16 december 2004, nr. 39023/97, Supreme Holy Council of the Muslim Community/Bulgarije, overw. 
90. 
194 EHRM 18 september 2018, nr. 3413/09, Lachiri/België, overw. 35-36. 
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76. Toch zijn er gevallen waarin het EHRM op basis van dit criterium een veroordeling heeft 

uitgesproken. In Hasan Chaush t. Bulgarije had de overheid zich volgens de verzoekers herhaaldelijk 

gemengd in de benoeming van de religieuze leider van de moslimgemeenschap. Volgens het EHRM 

waren deze inmengingen niet voorzien bij wet. De Bulgaarse wetgeving bevatte geen inhoudelijke 

criteria op basis waarvan de overheid een religieuze leider aanduidt wanneer er interne verdeeldheid 

heerst over de legitieme leider. Er waren evenmin procedurele waarborgen voor rechtszoekenden 

om op te komen tegen inmengingen van de overheid in benoemingen van religieuze leiders, zoals 

een tegensprekelijke procedure voor een onafhankelijk orgaan.195  

 

Ook in Kuzentsov en anderen t. Rusland was het EHRM deze mening toegedaan. De voorzitster van 

een regionale mensenrechtenorganisatie, twee politieagenten en een burger hadden een vreedzame 

religieuze bijeenkomst beëindigd. Volgens het EHRM was er evenwel geen wettelijke basis om een 

religieuze bijeenkomst te beëindigen die wettig plaatsvond in gebouwen die daarvoor gehuurd waren. 

Bovendien had de voorzitster van de mensenrechtenorganisatie niet te goeder trouw gehandeld en 

de neutraliteits- en onpartijdigheidsverplichting geschonden.196 

 

3.3.2. Legitieme doelstelling 

 

77. Artikel 9, §2 van het EVRM somt de legitieme doelstellingen op die een inmenging in de 

godsdienstvrijheid kunnen rechtvaardigen. Het gaat om het belang van de openbare veiligheid, de 

bescherming van de openbare orde, de gezondheid of goede zeden en de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen. 

 

78. De lijst met legitieme doelstellingen uit artikel 9, §2 van het EVRM is korter dan die uit de 

tweede paragraaf van de artikelen 8, 10 en 11 van het EVRM. Toch kunnen staten doorgaans vrij 

gemakkelijk aantonen dat de inmenging plaatsvond om één van de opgesomde doelstellingen te 

bevorderen. De vroegere ECRM en het EHRM geven een ruime interpretatie aan deze doelstellingen 

en spreken zelden een veroordeling uit omwille van de afwezigheid van een legitiem doel.197 Zo 

oordeelde de ECRM in X t. Oostenrijk dat het verbod voor een gevangene om zijn baard te laten 

groeien, onder de bescherming van de openbare orde valt omdat dit verbod de identificatie van de 

gevangene vergemakkelijkt.198  In Kokkinakis t. Griekenland nam het EHRM dan weer zonder meer 

aan dat het verbod van religieus fanatisme is ingegeven door de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.199 Om diezelfde reden heeft het EHRM al meermaals geoordeeld dat het 

dragen van religieuze symbolen door leerkrachten en studenten mag worden verboden. Door het 

dragen van een islamitische hoofddoek zouden leerkrachten en studenten een ongeoorloofde druk 

op anderen uitoefenen en de neutraliteit van de staat in het gedrang brengen. Voor leerkrachten 

geldt dit laatste enkel wanneer ze tewerkgesteld zijn in het officiële onderwijs.200 

                                                
195 EHRM 26 oktober 2000, nr. 30985/96, Hasan en Chaush/Bulgarije, overw. 85. 
196 EHRM 11 januari 2007, nr. 184/02, Kuznetsov en anderen t. Rusland, overw. 74. 
197 K. HANSON, “Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 
(eds.), Handboek EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (789) 830-831. 
198 ECRM 15 februari 1965, nr. 1753/63, X./Oostenrijk, 184. 
199 EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 44. 
200 EHRM 15 februari 2001, nr. 42393/98, Dahlab t. Zwitserland, overw. 1; EHRM 10 november 2005, nr. 
44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 116. 
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79. In principe is het aan de staat om een legitieme doelstelling aan te duiden, maar in de praktijk 

volstaat het dat de reden voor de inmenging onder één van de legitieme doelstellingen kan worden 

gebracht.201 In Lachiri t. België wees alles erop dat de Belgische overheid geen legitiem doel 

aanvoerde ter rechtvaardiging van de uitsluiting van de verzoekster uit de rechtszaal wegens het 

dragen van een hoofddoek. Uit de bewoordingen van de wettekst en de enquête gevoerd door de 

tussenkomende partij bleek volgens het EHRM evenwel dat de verplichting om blootshoofds voor de 

rechter te verschijnen werd toegepast om onrespectvolle handelingen tegenover de rechterlijke 

macht en verstoringen van een goed procesverloop te voorkomen. Dit vormde het legitieme doel van 

de bescherming van de openbare orde.202 

 

Toch kan het dat de aanduiding van de legitieme doelstelling wat meer inspanningen vraagt van een 

staat. In Metropolitan Church of Bessarabia en anderen t. Moldavië moest het EHRM zich uitspreken 

over de weigering van de overheid om de Metropolitan Church of Bessarabia als kerk te erkennen, 

omdat het dit niet als een nieuwe geloofsovertuiging maar als een afsplitsing van de Metropolitan 

Church beschouwde. De overheid voert aan dat de weigering bedoeld is om de openbare orde en 

openbare veiligheid te beschermen en onderbouwt dit uitvoerig. De kerken staan onder het gezag 

van Rusland respectievelijk Roemenië en tussen deze landen bestaat een politiek conflict. Indien 

Moldavië de Metropolitan Church of Bessarabia zou erkennen, zou dit afbreuk doen aan de 

onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het jonge Moldavië.203 

 

3.3.3. Noodzakelijk in een democratische samenleving 

 

80. Het moet noodzakelijk zijn om de manifestatie van de godsdienstvrijheid aan banden te 

leggen in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, 

gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Aantonen dat een inmenging in de godsdienstvrijheid noodzakelijk is in een democratische 

samenleving, is ongetwijfeld de moeilijkste en meest omvattende stap in het rechtvaardigingsproces. 

 

81. Een inmenging is noodzakelijk in een democratische samenleving wanneer (1) de inmenging 

is ingegeven door een legitieme doelstelling en (2) er een redelijke verhouding bestaat tussen de 

ernst van de inmenging en de legitieme doelstelling die de inmenging nastreeft (d.i. de 

evenredigheidstoets). Het EHRM betrekt soms ook nog andere criteria in de beoordeling, zo 

onderzoekt het of de inmenging relevant is om het beoogde doel te bereiken, of er minder 

verregaande alternatieven zijn om hetzelfde doel te bereiken en of er Europese consensus bestaat 

over een bepaalde materie. Het EHRM toetst zelden aan alle criteria, maar ziet dit eerder als een 

geheel van instrumenten dat het kan aanwenden bij de beoordeling van de noodzakelijkheid in een 

democratische samenleving. Het is dus mogelijk dat het EHRM enkel de evenredigheid van de 

inmenging onderzoekt of zelfs geen van de criteria uitdrukkelijk behandelt.204 

                                                
201 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, I, Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
136. 
202 EHRM 18 september 2018, nr. 3413/09, Lachiri/België, overw. 37-38. 
203 EHRM 13 december 2001, nr. 45701/99, Metropolitan Church of Bessarabia en anderen/Moldova, overw. 111. 
204 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, I, Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
124 en 138-139. 
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82. De bewijslast dat een inmenging gerechtvaardigd is, rust op de staat. De zwaarte van deze 

bewijslast hangt af van de omstandigheden. Hoe zwaarder de legitieme doelstelling, hoe 

gemakkelijker het zal zijn om te rechtvaardigen. Volgens MURDOCH zijn het belang van de openbare 

veiligheid en de bescherming van de openbare orde zwaarwichtig, maar dit neemt niet weg dat de 

staat ook in deze gevallen moet rechtvaardigen en een veroordeling zeker mogelijk is.205 In 

Metropolitan Church of Bessarabia en anderen t. Moldavië (supra randnr. 79) doet de overheid een 

beroep op het belang van de openbare veiligheid en de bescherming van de openbare orde om de 

weigering tot erkenning van Metropolitan Church of Bessabaria te rechtvaardigen. Toch besluit het 

EHRM dat de weigering tot erkenning onevenredig is ten aanzien van het nagestreefde legitieme 

doel. Door het gebrek aan erkenning kan de verzoekende kerk niet optreden of zich organiseren. Dat 

de regering de Metropolitan Church of Bessabaria tolereert, volstaat niet aangezien het enkel rechten 

kan ontlenen aan een erkenning.206 

 

83. Zeer bepalend voor de intensiteit waarmee het EHRM de noodzakelijkheid van de inmenging 

in een democratische samenleving onderzoekt, is de beoordelingsmarge (de zgn. margin of 

appreciation) die de staat geniet. De doctrine van de beoordelingsmarge staat niet in de tekst van 

het EVRM of in de voorbereidende werken, maar het EHRM ontwikkelde dit in de rechtspraak.207 Het 

idee is dat aan het EHRM slechts een subsidiaire rol toekomt omdat het niet het best geplaatst is om 

nationale beslissingen te herzien. Het is in de eerste plaats aan nationale hoven en rechtbanken om 

mensenrechten te (doen) respecteren. Dit geeft verdragsstaten de mogelijkheid om in het licht van 

hun economische, politieke, culturele en sociale context te kiezen hoe ze de rechten en vrijheden 

onder het EVRM waarborgen.208 Het EHRM formuleerde het in de context van artikel 10 van het EVRM 

als volgt in Handyside t. Verenigd Koninkrijk: 

“48. The Court points out that the machinery of protection established by the Convention is 

subsidiary to the national systems safeguarding human rights. The Convention leaves to each 

Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and liberties it enshrines. 

[…] By reason of their direct and continuous contact with the vital forces of their countries, 

State authorities are in principle in a better position than the international judge to give an 

opinion on the exact content of these requirements as well as on the necessity of a restriction 

or penalty intended to meet them […]. Nevertheless, it is for the national authorities to make 

the initial assessment of the reality of the pressing social need implied by the notion of 

“necessity” in this context. Consequently, Article 10, para. 2 leaves to Contracting States a 

                                                
205 J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 41. 
206 EHRM 13 december 2001, nr. 45701/99, Metropolitan Church of Bessarabia en anderen/Moldova, overw. 129-
130. 
207 R. NIGRO, “The Margin of Appreciation Doctrine and the Case-Law of the European Court of Human Rights on 
the Islamic Veil”, Human Rights Review 2010, 531 (531). 
208 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, I, Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
204; J. MURDOCH, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention of Human Rights, Straatsburg, Council of Europe human rights handbooks, 2012, 41-42; S. SMIS, K. 
VAN LAETHEM, C. JANSSENS en S. MIRGAUX, Handboek mensenrechten, Antwerpen, Intersentia, 2011, 229-
231. 
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margin of appreciation. This margin is given both to the domestic legislator and to the bodies, 

judicial amongst others, that are called upon to interpret and apply the laws in force.”.209 

In datzelfde arrest maakt het EHRM ook duidelijk dat de beoordelingsmarge van verdragsstaten niet 

onbeperkt is, maar steeds hand in hand gaat met Europees toezicht. Het EHRM stelt zich evenwel 

nooit in de plaats van de nationale hoven en rechtbanken: 

“49. Nevertheless, Article 10, para. 2 does not give the Contracting States an unlimited power 

of appreciation. The Court, which, with the Commission, is responsible for ensuring the 

observance of those States’ engagements, is empowered to give the final ruling on whether 

a “restriction” or “penalty” is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 

10. The domestic margin of appreciation thus goes hand in hand with a European supervision. 

Such supervision concerns both the aim of the measure challenged and its “necessity”; it 

covers not only the basic legislation but also the decision applying it, even one given by an 

independent court. […] 

50. It follows from this that it is in no way the Court’s task to take the place of the competent 

national courts but rather to review under Article 10 the decisions that they delivered in the 

exercise of their power of appreciation […]”.210 

De omvang van de beoordelingsmarge die aan verdragsstaten toekomt, staat geenszins vast en kan 

variëren in functie van een aantal omstandigheden.211 Het EHRM heeft nooit op een coherente manier 

uiteengezet welke elementen de omvang van de beoordelingsmarge beïnvloeden, maar dit op een 

zeer casuïstische manier benaderd. Deze elementen zijn relatief en kunnen elkaar afremmen of 

versterken.212 De omvang van de beoordelingsmarge van verdragsstaten en de strengheid waarmee 

het EHRM oordeelt, zal onder meer afhangen van de aan- of afwezigheid van een Europese consensus 

over een bepaalde kwestie213, de aard van de legitieme doelstelling die wordt ingeroepen214, de aard 

                                                
209 EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/Verenigd Koninkrijk, overw. 48. 
210 EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/Verenigd Koninkrijk, overw. 49-50. 
211 EHRM 8 juni 1976, nrs. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, Engel en anderen/Nederland, overw. 
72; EHRM 27 april 2000, nr. 25702/94, K. en T./Finland, overw. 135. 
212 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, I, Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
216. 
213 Wanneer er consensus bestaat tussen de Europese verdragsstaten over een bepaalde kwestie, zal de 
beoordelingsmarge kleiner zijn en de beoordeling door het EHRM strikter, zie bijvoorbeeld: EHRM 22 oktober 
1981, nr. 7525/76, Dudgeon/Ierland, overw. 60; EHRM 28 november 1984, nr. 8777/79, 
Rasmussen/Denemarken, overw. 40.  
214 Wanneer de ingeroepen legitieme doelstelling zwaarwichtig is, zal de beoordelingsmarge ruimer zijn en de 
beoordeling door het EHRM soepeler, zie bijvoorbeeld: EHRM 26 maart 1987, nr. 9248/81, Leander/Zweden, 
overw. 59 (over de bescherming van nationale veiligheid).  
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van de rechten en vrijheden in het spel zijn215 en de algemene beleidscontext waarin de inmenging 

kadert216. 

Een principezaak met betrekking tot de godsdienstvrijheid waarbij het EHRM uitdrukkelijk inging op 

de beoordelingsmarge van de verdragsstaat, is Kokkinakis t. Griekenland. De verzoeker voerde aan 

dat zijn aanhouding en strafrechtelijke veroordeling voor religieus fanatisme een schending inhield 

van zijn godsdienstvrijheid uit artikel 9 van het EVRM. Het EHRM erkende dat de inmenging voorzien 

was bij wet en Griekenland over een beoordelingsmarge beschikte, maar vond niet dat de aanhouding 

en strafrechtelijke veroordeling van de verzoeker noodzakelijk was in een democratische 

samenleving voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Uit de feiten bleek 

immers dat de verzoeker gewoon zijn geloof had beleden. Hij had dus niet geprobeerd om mensen 

te bekeren tot zijn geloof door uitoefening van ongeoorloofde druk op mensen in verdriet of nood, 

geweld of hersenspoeling.217 

84. Uit het voorgaande blijkt dat het in de eerste plaats aan de Belgische staat is om te oordelen 

of een verbod op onverdoofd ritueel slachten verenigbaar is met de godsdienstvrijheid, hierbij 

rekening houdend met de economische, politieke, culturele en sociale context. Het is pas wanneer 

België kennelijk de grenzen van de beoordelingsmarge overschrijdt, dat er sprake zal zijn van een 

schending van de godsdienstvrijheid. 

 

3.3.4. Toepassing rechtvaardigingseisen op verbod onverdoofd ritueel slachten 

 

85. Het EHRM moet slechts de vereisten uit artikel 9, §2 van het EVRM nagaan als het heeft 

vastgesteld dat er een inmenging is in de godsdienstvrijheid uit artikel 9, §1 van het EVRM. In het 

arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk oordeelde het EHRM dat er geen inmenging was (supra 

randnr. 68), maar toetste het verrassend genoeg toch aan de rechtvaardigingseisen. In het licht van 

dit arrest is het niet duidelijk of het EHRM een verbod op onverdoofd ritueel slachten inderdaad als 

een inmenging zou bestempelen. Mijns inziens vormt het verbod op onverdoofd ritueel slachten een 

inmenging in de godsdienstvrijheid (supra randnr. 71) en in wat volgt wordt ook uitgegaan van deze 

veronderstelling. 

 

                                                
215 Zo zal de beoordelingsmarge van verdragsstaten bijvoorbeeld kleiner zijn en de beoordeling door het EHRM 
strikter in het kader van artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (verbod van foltering) EVRM. Hoewel het EHRM 
zich nooit uitdrukkelijk heeft uitgesproken over de beoordelingsmarge met betrekking tot deze artikelen, kan wat 
betreft artikel 2 EVRM worden gewezen op EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk, overw. 
54. Hierin stelt het EHRM dat bepalen wanneer het recht op leven begint, binnen de beoordelingsmarge van 
verdragsstaten valt. Van een beoordelingsmarge om te bepalen wat het recht op leven precies inhoudt, is evenwel 
geen sprake. NIGRO leidt hieruit af dat verdragsstaten in het kader van artikel 2 en 3 EVRM slechts 
beoordelingsmarge genieten bij de vaststelling van feiten, en niet bij de juridische kwalificatie van deze feiten (R. 
NIGRO, “The Margin of Appreciation Doctrine and the Case-Law of the European Court of Human Rights on the 
Islamic Veil”, Human Rights Review 2010, 531 (534)). Ook in het kader van artikel 10 EVRM (vrijheid van 
meningsuiting) is de beoordelingsmarge van verdragsstaten eerder klein (zie bijvoorbeeld EHRM 8 juli 1986, nr. 
9815/82, Lingens/Oostenrijk, overw. 41). Met betrekking tot artikel 1, EP EVRM (eigendomsrecht) is de 
beoordelingsmarge dan weer ruimer (zie bijvoorbeeld EHRM 15 maart 2016, nr. 32794/07, Matczyński/Polen, 
overw. 104). 
216 Wanneer de inmenging een onderdeel uitmaakt van een algemeen en legitiem beleid, zal de 
beoordelingsmarge ruimer zijn en de beoordeling door het EHRM soepeler, zie bijvoorbeeld EHRM 12 april 2006, 
nrs. 65731/01 en 65900/1, Stec en anderen/Verenigd Koninkrijk, overw. 52 (economisch en sociaal beleid). 
217 EHRM 25 mei 1993, nr. 14307/88, Kokkinakis/Griekenland, overw. 47-50. 
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- Bij wet voorzien 

 

86. Voor het verbod op onverdoofd ritueel slachten moet in de eerste plaats een wettelijke 

grondslag bestaan in het nationale recht die voldoende toegankelijk en voorzienbaar is. In Cha’are 

Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk oordeelde het EHRM dat een eventuele inmenging zou voldoen aan 

dit vereiste omdat de weigering tot toekenning van een vergunningsrecht steunt op een Frans decreet 

uit 1980 inzake regulering van slachthuizen.218 

 

87. De Raad van State stelde in zijn adviezen dat ook de verboden op onverdoofd ritueel slachten 

in ons land aan deze voorwaarde voldoen. Volgens de Nederlandstalige kamer van de afdeling 

Wetgeving werd het verbod op onverdoofd slachten opgenomen in een decreet dat voldoende 

duidelijk geformuleerd is. Dat de Franstalige kamer van de afdeling Wetgeving zich niet uitdrukkelijk 

uitsprak over de wettelijke grondslag, is wellicht omdat het deze voorwaarde eveneens vervuld 

achtte.219 

 

88. Er bestaat dan ook weinig twijfel over dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten voorzien 

is bij wet. De twee voorstellen zijn intussen uitgemond in decreten, waardoor er twee wetten in 

formele zin voorhanden zijn. Aangezien de decreten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad in 

voldoende precieze bewoordingen, weten burgers dat aan rituele slachtingen een omkeerbare 

verdoving moet voorafgaan. 

 

- Legitieme doelstelling 

 

89. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten moet vervolgens ingegeven zijn door het belang 

van de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de gezondheid of goede zeden 

of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Volgens het EHRM streefde de eventuele inmenging in Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk de 

bescherming van de openbare orde en gezondheid na. Dat rituele slachtingen enkel onder strikte 

voorwaarden toegelaten zijn, dient om te vermijden dat dieren onnodig lijden en slachtingen in 

dubieuze hygiënische omstandigheden plaatsvinden.220  

 

90. In het advies bij de voorstellen van decreet nam de Raad van State aan dat de verplichte 

voorafgaande verdoving voor rituele slachtingen een legitiem doel nastreefde. De Nederlandstalige 

kamer legde de link met de openbare orde en goede zeden, terwijl de Franstalige kamer dierenwelzijn 

als legitiem doel erkende zonder dit uitdrukkelijk onder één van de legitieme doelstellingen uit artikel 

9, §2 van het EVRM te brengen.221 Het Hof van Justitie oordeelde herhaaldelijk dat de bescherming 

van dierenwelzijn een legitiem doel van algemeen belang is, waarvan het belang tot uitdrukking is 

gekomen in onder meer de vaststelling van Protocol nr. 33 betreffende de bescherming en het welzijn 

                                                
218 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 68. 
219 Adv. RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 8; Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 3. 
220 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 68. 
221 Adv. RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 13; Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 3. 
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van dieren en artikel van het 13 VWEU. Het stelde ook vast dat de Europese Unie belang hecht aan 

de gezondheid en de bescherming van dieren.222 Het Grondwettelijk heeft zich hierbij aangesloten.223 

 

91. Verschillende literatuur bevestigt dat dierenwelzijn zwaarwichtig is en een legitiem doel 

uitmaakt. Al in 1789 stelde de filosoof Jeremy BENTHAM dat dieren gelijke rechten zouden moeten 

genieten als mensen.224 De aandacht voor dierenwelzijn is sindsdien alleen maar toegenomen. De 

hedendaagse auteurs ZOETHOUT en VAN DER SCHYFF zijn dan ook van oordeel dat het bevorderen 

van dierenwelzijn zonder twijfel kan worden gerechtvaardigd als zijnde in het belang van de openbare 

orde of de goede zeden.225 

 

92. Uit de voorbereidende werken blijkt dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten bedoeld 

is om dierenwelzijn te beschermen.226 Op basis hiervan komen een aantal legitieme doelstellingen 

uit artikel 9, §2 EVRM in het vizier, namelijk de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen, de bescherming van gezondheid, openbare orde en goede zeden. Het legitieme doel van 

de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen is bij nader inzien niet 

relevant, aangezien noch het Belgisch recht, noch het EVRM rechtssubjectiviteit toekent aan 

dieren.227 Het verbod op onverdoofd ritueel slachten lijkt vooral te zijn ingegeven door de 

bescherming van de openbare orde en goede zeden. Dierenwelzijn is hoe langer hoe meer een 

prioriteit in onze samenleving, waardoor dit inderdaad aan de openbare orde raakt en zelfs deel 

uitmaakt van de moraal.228 Een beroep op de bescherming van de gezondheid is eveneens mogelijk. 

Het Vlaamse en Waalse decreet bevatten naast het verbod op onverdoofd ritueel slachten immers 

ook machtigingen aan de Vlaamse Regering om te bepalen in welke omstandigheden en volgens 

welke methoden slachtingen moeten gebeuren.229 

                                                
222 HvJ 17 januari 2008, nrs. C-37/06 en C-58/06, Viamex Agrag Handels GmbH, randnr. 22; HvJ 19 juni 2008, 
nr. C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers vzw, randnr. 27; HvJ 25 april 2013, nr. T-
526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, randnr. 42; HvJ 23 april 2015, nr. C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH, randnr. 
35. 
223 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.8; GwH 20 oktober 2016, nr. 134/2016, overw. B.6. 
224 “The day may come when the rest of animal creation may acquire those rights which never could have been 
withholden from them but by the hand of tyranny. […] It may one day come to be recognized, that the number 
of legs, the villosity of the skin, or the termination of the os sacrum, are reasons equally insufficient for 
abandoning a sensitive being to the same fate. […] But a full-grown horse or dog is beyond comparison a more 
rational, as well as a more conversable animal, than any infant of a day, or a week, or even a month, old. But 
suppose the case were otherwise, what would it avail? The question is not, Can they reason? Nor, Can they talk?, 
but Can they suffer?” in J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Londen, New 
York en Toronto, Oxford at the Clarendo Press, 1907, 311, raadpleegbaar via 
http://files.libertyfund.org/files/278/0175_Bk.pdf. 
225 C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, 
Human Rights Quarterly 2013, (651) 669; G. VAN DER SCHYFF, “Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het 
EVRM. Het Deense verbod als Europees vraagstuk”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 63. 
226 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 10; Proposition de décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un 
article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M. ARENS e.a.), 
Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 781/1, overw. 2. 
227 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 93. 
228 C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, 
Human Rights Quarterly 2013, (651) 669; VAN DER SCHYFF, G., “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a 
Multilevel Europe: The Wider Importance of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 93. 
229 Art. 4 Decr.Vl. 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft, BS 18 juli 2017; Art. 
3 Decr.W. 18 mei 2017 tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet 
van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 1 juni 2017. 

http://files.libertyfund.org/files/278/0175_Bk.pdf
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93. Het staat dan ook vast dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten een (of zelfs meerdere) 

legitieme doelstelling(en) nastreeft. Dat het EHRM soepel omspringt met het vereiste van de 

legitieme doelstelling, versterkt deze bevinding alleen maar. 

 

- Noodzakelijk in een democratische samenleving 

 

94. Ten slotte moet het verbod op onverdoofd ritueel slachten noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving voor de bescherming van de openbare orde, de goede zeden of de 

gezondheid. Dit betekent dat (1) het verbod moet zijn ingegeven door een legitieme doelstelling en 

(2) er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de ernst van de inmenging en de legitieme 

doelstelling die de inmenging nastreeft (d.i. de evenredigheidstoets). De pertinentie van de 

inmenging, het bestaan van alternatieven en het bestaan van een Europese consensus kunnen een 

rol spelen bij deze toets (supra randnr. 81). Het is vooral dit criterium dat problemen kan opleveren 

bij een verbod op onverdoofd ritueel slachten. 

 

95. In Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk besloot het EHRM dat een eventuele inmenging 

noodzakelijk zou zijn in een democratische samenleving. Er zijn twee elementen die het deden 

besluiten dat Frankrijk binnen zijn beoordelingsmarge was gebleven door een weigering van het 

vergunningsrecht aan Cha’are Shalom Ve Tsedek. Ten eerste is Cha’are Shalom Ve Tsedek geen 

religieuze vereniging omdat het hoofzakelijk een commerciële activiteit uitvoert, namelijk het 

aanbieden van glatt vlees. Ten tweede heeft Cha’are Shalom Ve Tsedek maar zo’n 40 000 

aanhangers, wat zeer beperkt is in vergelijking met de 700 000 aanhangers van ACIP. Onverdoofd 

ritueel slachten moet een uitzondering zijn, vandaar dat het volgens het EHRM nodig is om strenge 

eisen aan een vergunningsrecht te stellen teneinde een wildgroei aan vergunde verenigingen te 

vermijden. Aangezien voldaan was aan de drie rechtvaardigingseisen, zou er geen sprake zijn van 

een schending van de godsdienstvrijheid indien het EHRM eerder een inmenging in de 

godsdienstvrijheid had vastgesteld.230 Het is evenwel niet duidelijk of het EHRM een onvoorwaardelijk 

verbod op onverdoofd ritueel slachten zou goedkeuren, aangezien het zich hierover nog niet heeft 

moeten uitspreken.231 

 

96. Volgens de Raad van State was een verbod op onverdoofd ritueel slachten niet noodzakelijk 

in een democratische samenleving. De Nederlandstalige kamer was van oordeel dat een verbod het 

voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk maakt om vlees aan te schaffen en te consumeren 

dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht, wat versterkt werd 

door het feit dat dierenwelzijn en grondrechten niet op gelijke voet staan (supra randnr. 40).232 

Volgens de Franstalige kamer werd geen evenwicht gecreëerd tussen dierenwelzijn en 

godsdienstvrijheid (supra randnr. 44).233 Naar aanleiding van deze adviezen hebben de 

                                                
230 EHRM 27 juni 2000, nr. 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrijk, overw. 69. 
231 N. MOSKOFIDIS, “Dierenwelzijn versus godsdienstvrijheid oftewel de wet van de sterkste”, TMR 2017, (628) 
633. 
232 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnrs. 14-15. 
233 Adv. RvS nrs. 60.870/4 en 60.871/4, randnr. 3. 
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decreetgevers bepaald dat de verplichte voorafgaande verdoving omkeerbaar moet zijn. Het is echter 

twijfelachtig of de Raad van State door het omkeerbaar karakter van de verdoving tot een andere 

conclusie zou komen. 

 

97. Of het verbod op onverdoofd ritueel slachten al dan niet noodzakelijk is in een democratische 

samenleving, zal in grote mate afhangen van de beoordelingsmarge die de Belgische staat geniet. 

Hoe ruimer de beoordelingsmarge, hoe gemakkelijker zal worden aangenomen dat voldaan is aan 

dit criterium. Zoals hoger aangegeven, beïnvloeden een aantal factoren de beoordelingsmarge van 

de staat (supra randnr. 83). De aard van de ingeroepen legitieme doelstelling – bescherming van de 

openbare orde, goede zeden of gezondheid – of de aard van de het recht – de godsdienstvrijheid - 

lijken niet meteen van aard om de beoordelingsmarge te beïnvloeden. Het verbod op onverdoofd 

ritueel slachten maakt evenmin deel uit van een algemeen legitiem beleid.  

 

Er kan discussie bestaan over de vraag of er een Europese consensus bestaat over onverdoofd ritueel 

slachten. Artikel 4, vierde lid van Verordening nr. 1099/2009 voorziet in een verplichte voorafgaande 

verdoving. Rituele slachtingen in slachthuizen zijn vrijgesteld, maar een lidstaat kan ervoor kiezen 

om aan dieren een uitgebreidere bescherming te verlenen en deze uitzondering niet toe te passen 

(supra randnr. 27). Volgens VAN DER SCHYFF wijst de principiële uitzondering voor rituele 

slachtingen op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese norm die onverdoofd ritueel 

slachten toelaat.234 Nochtans zou het voorwaardelijke karakter van deze uitzondering ook kunnen 

wijzen op de afwezigheid van een Europese consensus over onverdoofd ritueel slachten. Aangezien 

de EU geen dwingende regels oplegt, zullen sommige lidstaten onverdoofd ritueel slachten toestaan, 

terwijl anderen het verbieden. 

 

In een aantal belangrijke zaken omtrent de godsdienstvrijheid kende het EHRM een ruime 

beoordelingsvrijheid toe aan de staat, bijvoorbeeld inzake de aanwezigheid van religieuze symbolen 

in klaslokalen235, het dragen van religieuze symbolen in staatsuniversiteiten236 en het dragen van 

gezichtsbedekkende kleding237. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten onderscheidt zich volgens 

VAN DER SCHYFF evenwel van deze belangrijke zaken. Slachthuizen zouden verschillen van 

onderwijsinstellingen omdat zij niet onder de controle en verantwoordelijkheid van de staat vallen, 

terwijl een verbod op gezichtsbedekkende kleding de samenleving veel meer in haar kern zou raken 

dan een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Bij een verbod op onverdoofd ritueel slachten zou 

dus geen staatsbelang op het spel staan, waardoor de beoordelingsmarge van de Belgische staat 

kleiner is. Dat Frankrijk een ruime beoordelingsmarge genoot in de zaak Cha’are Shalom Ve Tsedek 

t. Frankrijk, duidt niet noodzakelijkerwijze op een ruime beoordelingsmarge in de kwestie van het 

onverdoofd ritueel slachten. Deze zaak ging namelijk over de toekenning van een vergunningsrecht 

                                                
234 G. VAN DER SCHYFF, “Onverdoofd ritueel slachten getoetst aan het EVRM. Het Deense verbod als Europees 
vraagstuk”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2015, (54) 64-65. 
235 EHRM 18 maart 2011, nr. 30814/06, Lautsi/Italië, overw. 69. 
236 EHRM 10 november 2005, nr. 44774/98, Leyla Sahin/Turkije, overw. 109 en 122. 
237 EHRM 1 juli 2014, nr. 43835/11, S.A.S./Frankrijk, overw. 153-155. 
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om ritueel te mogen slachten aan één vereniging, terwijl hier sprake is van een algemeen verbod op 

onverdoofd ritueel slachten.238 

 

98. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is met de bescherming van dierenwelzijn 

ingegeven door een legitieme doelstelling. In een aantal opzichten lijkt de ernst van de inmenging 

beperkt te blijven. Ten eerste is enkel onverdoofd ritueel slachten verboden en niet de consumptie 

van onverdoofd ritueel geslacht vlees. Verder hebben de decreetgevers gekozen voor een verplichte 

omkeerbare verdoving. Dit omkeerbaar karakter houdt in dat het dier ongeschonden is op het 

ogenblik van de slachting, aangezien het na korte tijd opnieuw bij bewustzijn komt en geen negatieve 

effecten ondervindt van de verdoving wanneer het niet wordt gekeeld. ZOETHOUT stelt zich zelfs de 

vraag of omkeerbare verdoving überhaupt een inmenging in de godsdienstvrijheid uitmaakt.239 Ten 

slotte is dierenwelzijn zwaarwichtig en kan het bepaalde beperkingen op de godsdienstvrijheid 

rechtvaardigen. 

 

99. Problematisch is echter dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten niet relevant lijkt te 

zijn om dierenwelzijn te beschermen. Uit de cijfers van FEBEV is gebleken dat het aantal onverdoofde 

slachtingen van runderen en kalveren een relatief klein percentage van het totaal aantal slachtingen 

uitmaakt (supra randnr. 22).  

 

Bovendien kan invoer van onverdoofd ritueel geslacht vlees vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest en het buitenland plaatsvinden aangezien de consumptie van onverdoofd geslacht vlees 

wordt toegelaten. De praktijk van onverdoofd ritueel slachten wordt dus gewoonweg over de grens 

geduwd. Het is niet omdat dergelijke slachtingen in het buitenland plaatsvinden, dat een staat ineens 

onverschillig mag zijn tegenover het dierlijk lijden dat hiermee gepaard gaat. Dat andere landen 

praktijken toestaan die afbreuk doen aan dierenwelzijn, mag volgens DE COSTER evenwel geen 

excuus zijn om in eigen land geen adequaat dierenwelzijnsbeleid te voeren. Dit zou immers tot gevolg 

hebben dat staten elkaar gaan beconcurreren om de dierenwelzijnswetgeving zo primitief en beperkt 

mogelijk te houden (zgn. race to the bottom).240 

 

Het verbod pakt daarnaast enkel het onverdoofd ritueel slachten aan en laat veel andere vormen van 

dierlijk lijden bestaan. In 2017 kwamen mishandelingen in een aantal Vlaamse slachthuizen aan het 

licht waar onder meer sprake was van een hardhandig gebruik van stokken, onverdoofde slachtingen 

om niet-religieuze redenen en het aanbieden van zieke, gewonde of zwangere dieren.241 Uit het 

rapport VANTHEMSCHE bleek dat ook verdoofd slachten niet altijd correct verloopt. Zo gebeurt het 

dat de verdoving mislukt of dieren boven de verbloedingsbak worden gehangen vooraleer ze het 

bewustzijn hebben verloren (supra randnrs. 20-21). Het jodendom en de islam zijn bekommerd om 

                                                
238 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 95-97.  
239 C.M. ZOETHOUT, “Ritual Slaughter and the Freedom of Religion: Some Reflections on a Stunning Matter”, 
Human Rights Quarterly 2013, (651) 670. 
240 C. DE COSTER, “Hoe koosjer is onverdoofd slachten?”, RW 2016-17, (1563) 1569-1570; P. LERNER en A. 
MORDECHAI RABELLO, “The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) and Freedom of 
Religion Minorities”, Journal of Law and Religion 2006-07, (1) 28. 
241 Artikel VRT NWS van 12 september 2017: X, “Opnieuw schokkende beelden opgedoken uit slachthuis” 
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/12/opnieuw-een-slachthuis-in-opspraak/). 
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dierenwelzijn en hun slachtmethodes moeten volgens strikte voorwaarden verlopen om dierlijk lijden 

tot een minimum te beperken (supra randnrs. 8-9 en 13-14). Het is best mogelijk dat een 

onverdoofde rituele slachting beter tegemoetkomt aan dierenwelzijn dan een verdoofde slachting. 

Overigens doen zich ook buiten slachthuizen allerlei vormen van dierlijk lijden voor, zoals de jacht, 

visvangst, legbatterijen, nertskwekerijen en de mestkalveren.242 

 

100. De vraag rijst ook of er geen minder verregaande maatregelen bestaan om dierenwelzijn te 

waarborgen. Ten eerste kan gedacht worden aan een veralgemeende post-cut stunning oftewel een 

onmiddellijke verdoving van dieren na het toebrengen van de halssnede.  

 

Een tweede mogelijkheid is de suggestie van de Raad van State om rituele slachtingen uitsluitend in 

slachthuizen te laten plaatsvinden (supra randnr. 40).243 De aanwezigheid van infrastructuur, 

toezicht en controle in deze slachthuizen zou ertoe kunnen bijdragen dat rituele slachtingen met 

respect voor dierenwelzijn verlopen.  

 

Ook de voorbereidende werken van Nederland bieden inzicht in een interessant alternatief. In 2012 

verwierp de Nederlandse Senaat het wetsvoorstel van Partij van de Dieren om een verbod op 

onverdoofd ritueel slachten in te voeren. Staatssecretaris Bleker heeft naar aanleiding hiervan een 

convenant opgesteld dat joden en moslims toestond om onverdoofde rituele slachtingen uit te 

voeren, mits inachtneming van enkele randvoorwaarden. Het convenant stuitte op kritiek en werd 

uiteindelijk niet goedgekeurd, maar dit neemt niet weg dat België inspiratie zou kunnen putten uit 

de randvoorwaarden van dit convenant: (1) er moet een dierenarts aanwezig zijn bij de slachting; 

(2) indien het dier nog bij bewustzijn is na het verstrijken van een termijn van 40 seconden, moet 

de dierenarts het dier onmiddellijk bedwelmen door een extra ingreep; (3) het mes moet voldoende 

scherp, gaaf en zuiver zijn; (4) dieren moeten voor de slacht onderzocht worden om te bepalen of 

ze qua omvang, gewicht en mentale toestand geschikt zijn voor een onverdoofde rituele slachting 

en (5) de fixatie moet gebeuren op de wijze en voor de duur die het convenant voorschrijft. Een 

comité van wetenschappers ziet toe op de naleving van deze randvoorwaarden.244 

 

Een vierde alternatief dat slechts een zeer beperkte inmenging inhoudt in de godsdienstvrijheid – 

en, toegegeven, hierdoor ook in mindere mate tegemoet komt aan dierenwelzijn – is het vereiste 

om onverdoofd ritueel geslacht vlees te labelen zodat consumenten een bewuste keuze kunnen 

maken.245  

 

Ten slotte kan het verbod op onverdoofd ritueel slachten beperkt worden tot dieren waarvan een 

staat kan bewijzen dat zij meer lijden zonder voorafgaande verdoving. Een differentiatie van het 

                                                
242 C. DE COSTER, “Hoe koosjer is onverdoofd slachten?”, RW 2016-17, (1563) 1570. 
243 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 15. 
244 Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(Nederland), raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2012/06/05/convenant-
onbedwelmd-slachten-volgens-religieuze-riten; J. JANSSEN, “Onverdoofd slachten. Dierenwelzijnsargumenten 
tegen en godsdienstige argumenten voor deze slachtmethode”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014, 
(34) 44. 
245 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 98. 
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verbod in functie van dierlijk lijden botst evenwel op pragmatische bezwaren, want het zal voor een 

staat bijzonder moeilijk zijn om te bewijzen in welke mate een dier lijdt.246 

 

3.4. De beroepen tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof 

 

101. Een groot aantal joodse en islamitische geloofsgemeenschappen hebben beroepen tot 

vernietiging ingesteld tegen de decreten die de verboden op onverdoofd ritueel slachten instellen 

(supra randnrs. 1 en 53). In essentie voeren de verzoekers de schending aan van de Europese 

verordening nr. 1099/2009, de godsdienstvrijheid, de scheiding van kerk en staat, het recht op 

arbeid en de vrije keuze van beroepsarbeid, de vrijheid van ondernemen en het vrij verkeer van 

goederen en van diensten, en het gelijkheidsbeginsel.247 Het Grondwettelijk Hof deed op 4 april 2019 

uitspraak over zowel het Waalse als het Vlaamse decreet. Wie in de langverwachte arresten op zoek 

gaat naar definitieve antwoorden is eraan voor de moeite, want het Hof sprak zich nog niet uit over 

de grond van de zaak. 

 

102. Het Hof verwerpt de beroepen tot vernietiging tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 

omdat deze beroepen zonder voorwerp zijn geworden. Met uitzondering van de artikelen 20 tot en 

met 30/1, heeft het Waalse Dierenwelzijnswetboek de Dierenwelzijnswet opgeheven met ingang van 

1 januari 2019 (supra randnr. 49). Hierdoor zijn de bestreden bepalingen van het Waalse decreet 

van 18 mei 2017 opgeheven en hebben deze nooit uitwerking gehad.248 Het Waalse 

Dierenwelzijnswetboek voorziet ook in een verbod op onverdoofd ritueel slachten.249 Aangezien een 

beroep tot vernietiging moet worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de 

bekendmaking van de wet, het decreet of de ordonnantie250, staat de termijn voor het instellen van 

een beroep tot vernietiging nog open tot en met 30 juni 2019. Er werden inmiddels al twee beroepen 

tot vernietiging ingesteld en in beide gevallen werd ook de schorsing gevraagd.251 

 

103. In het arrest over het Vlaamse decreet van 7 juli 2017 verwijst het Hof drie prejudiciële 

vragen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie alvorens ten gronde uitspraak te doen. 

Verschillende verzoekers zijn van oordeel dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

onverenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met de Europese verordening 

nr. 1099/2009. Volgens artikel 4 van verordening nr. 1099/2009 moeten dieren worden verdoofd 

vóór het doden, maar bestaat op deze principiële plicht een uitzondering wanneer dieren ritueel 

worden geslacht in een slachthuis. Het Hof stelt vast dat deze uitzondering is ingegeven door de 

                                                
246 G. VAN DER SCHYFF, “Ritual Slaughter and Religious Freedom in a Multilevel Europe: The Wider Importance 
of the Dutch Case”, Oxford Journal of Law and Religion 2014, (76) 99. 
247 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.15. 
248 GwH 4 april 2019, nr. 52/2019, overw. B.4-B.6. 
249 Art. D.57 Decr.W. 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnswetboek, BS 31 december 2018 
(hierna: Waalse Dierenwelzijnswetboek). 
250 Art. 3, §1 Bijz.Wet 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
251 Zie het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen D.4, §1, 2°, 16° en 26°, D.57 
en D.59, vervat in artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 4 oktober 2018 betreffende het Waalse 
Dierenwelzijnswetboek, alsook van artikel 26 van hetzelfde decreet, ingesteld door Albert Guigui en anderen, 
rolnr. 7155 en het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen D.57, §1 en D.105, §1, 
18°, vervat in artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 4 oktober 2018 betreffende het Waalse 
Dierenwelzijnswetboek, alsook van artikel 26 van hetzelfde decreet, ingesteld door Rabah Bouazza en anderen, 
rolnr. 7154, raadpleegbaar via http://www.const-court.be/. 

http://www.const-court.be/
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bedoeling de godsdienstvrijheid, zoals gewaarborgd in artikel 10 van het EU-Handvest, te 

eerbiedigen.252 Op basis van artikel 26, lid 2, c) van verordening nr. 1099/2009 kunnen lidstaten 

ervoor kiezen om aan dieren een uitgebreidere bescherming te verlenen en deze uitzondering niet 

toe te passen (supra randnr. 27). Zowel de Vlaamse als de Waalse decreetgever hebben van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt door onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Volgens het Hof rijst 

de vraag of artikel 26, lid 2, c) toestaat dat EU-lidstaten dergelijke nationale voorschriften aannemen. 

Indien dit het geval is, rijst de vraag of dit verenigbaar is met de godsdienstvrijheid uit het EU-

Handvest.253 

 

Daarom vraagt het Hof aan het Hof van Justitie of de toelating uit artikel 26, lid 2, c) van verordening 

nr. 1099/2009 in die zin mag worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten is toegestaan om een 

algemeen verbod op onverdoofd ritueel slachten aan te nemen zoals vervat in het Vlaamse decreet 

(eerste prejudiciële vraag). Indien het Hof van Justitie hierop bevestigend antwoordt, vraagt het Hof 

of verordening nr. 1099/2009 in deze interpretatie een schending inhoudt van de godsdienstvrijheid 

uit artikel 10 van het EU-handvest (tweede prejudiciële vraag). Bijkomend vraagt het Hof, op vraag 

van enkele verzoekers, of verordening nr. 1099/2009 een discriminatie creëert omdat EU-lidstaten 

kunnen afwijken van de uitzondering voor rituele slachtingen, terwijl het doden van dieren tijdens 

de jacht, de visserij en culturele of sportieve evenementen steeds is toegestaan zonder voorafgaande 

verdoving (derde prejudiciële vraag).254 

 

104. Voor de verzoekers kan het teleurstellend zijn dat het Grondwettelijk Hof meer dan één jaar 

na het instellen van hun beroep tot vernietiging nog geen duidelijkheid brengt. Toch was het een 

juiste keuze van het Hof om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. In principe is 

deze prejudiciële vraagstelling facultatief, maar het wordt een verplichting wanneer de vraag uitgaat 

van een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn 

voor hoger beroep255 of wanneer de vraag niet de uitlegging maar een betwisting van de geldigheid 

van Uniehandelingen betreft.256 Het Hof was dus verplicht om een prejudiciële vraag te stellen, 

aangezien het in laatste aanleg rechtspreekt en de ongeldigheid van verordening nr. 1099/2009 

wordt aangevoerd. Bovendien is het wenselijk dat het Hof bedachtzaam omspringt met het verbod 

op onverdoofd ritueel slachten omdat het een gevoelig en controversieel thema is. Ten slotte moet 

het gezegd worden dat het Hof drie prejudiciële vragen heeft gesteld die erg prikkelend en relevant 

zijn. 

 

                                                
252 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.19.3. 
253 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.23.1-23.3. 
254 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.25 en B.27. 
255 Deze regel wil voorkomen dat de hoogste rechtspraak zich in strijd met het EU-recht ontwikkelt, waardoor 
lagere rechterlijke instanties van die lidstaat in dezelfde zin dreigen te beslissen. Deze verplichting vervalt echter 
wanneer het Hof van Justitie zich over een nagenoeg identieke vraag heeft uitgesproken (zgn. acte éclairé) of 
wanneer de juiste toepassing van het Unierecht zo evident is dat er redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan 
bestaan (zgn. acte clair). Zie art. 267, derde lid VWEU en K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2017, 643-644, met verwijzing naar HvJ 6 oktober 1982, nr. C-283/81, CILFIT, overw. 
13-21. 
256 Zo niet, zouden lidstaten op verschillende wijze kunnen beslissen over de geldigheid van Uniehandelingen. 
Zie: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 678 met verwijzing naar 
HvJ 22 oktober 1987, C-314/85, Foto-Frost, overw. 12-20. 
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Hoewel het Hof zich nog niet over de grond van de zaak heeft uitgesproken, staan in het arrest toch 

enkele interessante bevindingen. In navolging van het EHRM en het Hof van Justitie stelt het Hof dat 

speciale slachtmethodes die vereist zijn voor religieuze riten, binnen de werkingssfeer van de 

godsdienstvrijheid vallen. Het citeert vervolgens uit het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek van het 

EHRM dat het naleven van religieuze voedselvoorschriften kan worden beschouwd als een 

manifestatie van de godsdienstvrijheid, maar ook dat de godsdienstvrijheid enkel de mogelijkheid 

waarborgt om vlees te verkrijgen en te eten en niet om persoonlijk een rituele slachting uit te voeren 

(supra randnr. 68).257 Daarnaast benadrukt het Hof dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

niet in die zin mag worden geïnterpreteerd dat het toegestaan is om na de toediening van de 

omkeerbare verdoving, die verdoving te laten uitwerken en dan pas over te gaan tot het slachten 

van het dier. Het is evenmin zo dat alle religieuze gemeenschappen worden verplicht om de 

omkeerbare verdoving toe te passen, zij kunnen ook verdoofd slachten.258 Ook is het Hof kritisch ten 

opzichte van de stelling van de decreetgever dat gelovigen nog steeds onverdoofd geslacht vlees 

kunnen invoeren in het Vlaamse Gewest, aangezien in het Waalse Gewest eveneens een verbod op 

onverdoofd ritueel slachten geldt.259 

 

De uitspraak ten gronde zal nog even op zich laten wachten. In 2018 bedroeg de gemiddelde duur 

van een prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie immers 16 maanden260, en na deze 

procedure moet het Hof aan de hand van deze prejudiciële beslissing nog een uitspraak ten gronde 

formuleren. In afwachting hiervan blijven zowel het Waalse als het Vlaamse verbod op onverdoofd 

ritueel slachten van toepassing. Bij inwilliging van de vorderingen tot schorsing tegen het verbod op 

onverdoofd ritueel slachten in het Waalse Dierenwelzijnswetboek, zal het Waalse verbod evenwel 

worden opgeschort in afwachting van de uitspraak ten gronde (supra randnr. 102). 

 

3.5. Besluit 

 

105. Dit hoofdstuk heeft tot doel om te onderzoeken of het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

verenigbaar is met de godsdienstvrijheid. In het licht van de zaak Cha’are Shalom Ve Tsedek t. 

Frankrijk van het EHRM bestaat er weinig twijfel over dat rituele slachtingen een uiting zijn van de 

godsdienstvrijheid uit artikel 9, §1 van het EVRM. 

 

106. Het verbod is eveneens een inmenging in de godsdienstvrijheid. Het EHRM wees het bestaan 

van een inmenging in Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk af, voornamelijk omdat de mogelijkheid 

tot consumptie van onverdoofd ritueel geslacht vlees bleef bestaan door invoer van dergelijk vlees 

vanuit het buitenland. Dit argument overtuigt echter niet omdat invoer steeds moeilijker wordt door 

een toenemend aantal verboden op onverdoofd slachten en het uitvoeren van de rituele slachting 

ook deel uitmaakt van het jodendom en de islam. 

 

                                                
257 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.20.4. 
258 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.24.3. 
259 GwH 4 april 2019, nr. 53/2019, overw. B.24.4. 
260 Hof van Justitie van de Europese Unie. Jaarverslag 2018. Gerechtelijke werkzaamheden, p. 138. Te raadplegen 
via https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/nl/. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/nl/
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107. De inmenging in de godsdienstvrijheid mondt pas uit in een schending als de 

rechtvaardigingseisen uit artikel 9, §2 van het EVRM niet voldaan zijn. Het verbod op onverdoofd 

ritueel slachten is bij wet voorzien, want het is voorgeschreven door twee decreten die voldoende 

voorzienbaar en toegankelijk zijn. Het verbod is met de bescherming van dierenwelzijn ook 

ingegeven door het legitieme doel van de bescherming van de openbare orde, de goede zeden en de 

gezondheid.  

 

Het verbod lijkt evenwel te struikelen over het criterium van de noodzaak in een democratische 

samenleving. Vanuit bepaalde opzichten blijft de ernst van de inmenging binnen de perken. Zo is 

consumptie van onverdoofd ritueel geslacht vlees toegestaan, moet de verdoving omkeerbaar zijn 

en is dierenwelzijn van aard om beperkingen op de godsdienstvrijheid te rechtvaardigen. Deze 

elementen wegen echter niet op tegen het feit dat het verbod niet pertinent en onevenredig lijkt.  

 

Het verbod lijkt niet pertinent om dierenwelzijn te beschermen door het relatief beperkte aantal 

onverdoofde rituele slachtingen, de mogelijkheid tot consumptie van onverdoofd ritueel geslacht 

vlees door import vanuit het buitenland en het voortbestaan van allerhande andere vormen van 

dierlijk lijden. De onevenredigheid lijkt voort te vloeien uit het bestaan van minder verregaande 

alternatieven, zoals post-cut stunning, onverdoofde rituele slachtingen in slachthuizen, een 

convenant met randvoorwaarden, productinformatie of een verbod in functie van het dierlijk lijden. 

Dat het verbod een onevenredig karakter heeft, wordt alleen maar versterkt doordat er niet meteen 

elementen zijn die wijzen op een ruime beoordelingsmarge van de Belgische staat.  

 

Hoewel het Grondwettelijk Hof nog geen uitspraak ten gronde deed over het verbod op onverdoofd 

ritueel slachten, is het in het licht van eigen bevindingen twijfelachtig of het de toets aan de 

godsdienstvrijheid zal doorstaan. 
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HOOFDSTUK 4. HET VERBOD OP ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN GETOETST AAN HET 

GELIJKHEIDSBEGINSEL 

 

108. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten staat niet enkel op gespannen voet met het recht 

op godsdienstvrijheid, maar ook met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Ten eerste 

zorgt het verbod voor een gelijke behandeling van joodse en islamitische gelovigen enerzijds en 

personen die niet aan religieuze voedingsvoorschriften zijn onderworpen anderzijds, hoewel deze 

personen in het licht van het verbod erg verschillend lijken. Ten tweede zorgt het verbod voor een 

verschil in behandeling tussen personen die dieren doden bij het uitoefenen van jacht of visvangst 

of bij het bestrijden van schadelijke organismen enerzijds en personen die dieren onverdoofd ritueel 

slachten anderzijds, hoewel deze personen in het licht van het verbod vergelijkbaar lijken. 

 

109. Het gelijkheidsbeginsel261 wordt gewaarborgd op verschillende niveaus. Op nationaal niveau 

is het opgenomen in de artikelen 10, 11 en 11bis van de Grondwet. Voor de volledigheid moet ook 

worden gewezen op artikel 172 van de Grondwet, dat het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken 

waarborgt, en artikel 191 van de Grondwet, dat aan vreemdelingen dezelfde grondrechten toekent 

als aan Belgen. De artikelen 10, 11 en 11bis van de Belgische Grondwet luiden als volgt: 

 “Art. 10  

Er is in de Staat geen onderscheid van standen. 

De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen 

benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen 

worden gesteld. 

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd. 

Art. 11 

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie 

verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten 

en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. 

Art. 11bis 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen voor mannen en vrouwen 

de gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden, en bevorderen meer bepaald hun gelijke 

toegang tot de door verkiezing verkregen mandaten en de openbare mandaten. 

                                                
261 Zie met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel ook: F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De 
rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, 889-1124; 
J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, 129-
181; G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, 128-188; S. FREDMAN, Discrimination law, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, 348 p; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en 
T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 347-390; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk 
recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 401-422. 
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[…]” 

De artikelen 10, 11 en 11bis van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Ze verbieden elke 

discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is van toepassing 

ten aanzien van alle rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn toegekend, met inbegrip van die 

welke voortvloeien uit internationale verdragen die België binden.262 Het Grondwettelijk Hof kan 

wetten, decreten en ordonnanties toetsen op hun verenigbaarheid met deze artikelen.263 De joodse 

en islamitische geloofsgemeenschappen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een 

beroep tot vernietiging in te stellen tegen de verboden op onverdoofd ritueel slachten (supra randnrs. 

101-104 en infra randnr. 131). 

Op Europees niveau heeft het beginsel onder meer zijn plaats gekregen in artikel 21 van het EU-

Handvest, artikel 14 van het EVRM en het twaalfde protocol bij het EVRM. Op internationaal niveau 

is het beginsel bijvoorbeeld opgenomen in artikel 26 van het BUPO-verdrag. Artikel 14 van het EVRM 

luidt als volgt: 

 “Artikel 14. Verbod van discriminatie. 

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 

zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 

politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.” 

In tegenstelling tot het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, heeft artikel 14 van het EVRM een 

complementair karakter omdat het enkel kan worden ingeroepen in samenhang met een ander artikel 

uit het Verdrag of een van zijn aanvullende protocollen. Toch heeft het artikel ook enigszins een 

autonoom karakter aangezien niet daadwerkelijk een schending van dit andere artikel moet hebben 

plaatsgevonden.264 Aangezien ritueel slachten onder het toepassingsgebied van de 

godsdienstvrijheid valt (supra randnr. 62), zouden de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen 

het discriminatieverbod uit artikel 14 van het EVRM kunnen inroepen in samenhang met de 

godsdienstvrijheid uit artikel 9 van het EVRM. 

In 2002 heeft de Raad van Europa een twaalfde protocol bij het EVRM aangenomen. Dit protocol 

bevat een discriminatieverbod met algemene draagwijdte dat niet in samenhang met een ander 

artikel uit het EVRM of een aanvullend protocol moet worden ingeroepen. België ondertekende dit 

protocol in 2000, maar heeft het tot op heden nog steeds niet geratificeerd.265 Omdat het protocol 

dus nog niet in werking is getreden en men zich er niet op kan beroepen266, komt het verder niet 

aan bod. 

                                                
262 GwH 14 juli 1990, nr. 26/90, 3.B.1. en 6.B.1; GwH 4 april 2019, nr. 53/2019; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk 
recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 405. 
263 Art. 1 en 26 Bijz.Wet 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
264 EHRM 28 november 1984, nr. 8777/79, Rasmussen/Denemarken, overw. 29; G. GOEDERTIER, “Artikel 14. 
Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, II, Artikelsgewijze 
commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 138-139. 
265 COUNCIL OF EUROPE: TREATY OFFICE, Chart of signatures and ratifications of Treaty 177: Protocol No. 12 to 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=QDzT0LIY. 
266 GwH 14 mei 2003, nr. 60/2003, overw. B.6.1. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=QDzT0LIY
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110. Eerst staat deze masterscriptie stil bij de inhoud en de draagwijdte van het 

gelijkheidsbeginsel (4.1). Vervolgens vindt een onderzoek naar de verenigbaarheid tussen het verbod 

op onverdoofd ritueel slachten en het gelijkheidsbeginsel plaats. Hierbij wordt het toetsingsschema 

zoals ontwikkeld door het Grondwettelijk Hof toegepast, dat inhoudelijk overeenstemt met het 

toetsingsschema van het EHRM. Er moet een verschil in behandeling bestaan tussen vergelijkbare 

categorieën van burgers (4.2). Indien dit het geval is, rijst de vraag of er een rechtvaardiging bestaat 

voor dit verschil in behandeling (4.3). De masterscriptie gaat erna in op de beroepen tot vernietiging 

die de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen instelden bij het Grondwettelijk Hof en de 

arresten die hieruit voortvloeiden (4.4). Het hoofdstuk eindigt met een besluit (4.5). 

 

4.1. De draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel 

 

111. Het gelijkheidsbeginsel heeft doorheen de geschiedenis een andere invulling gekregen. 

Aanvankelijk stond het gelijkheidsbeginsel voor formele gelijkheid of gelijkheid voor de wet. Dit 

betekent dat een gelijke behandeling van gelijke of vergelijkbare gevallen moet plaatsvinden. 

Volgens deze interpretatie moet er een gelijke toepassing zijn van de wet, waardoor de wet niet kan 

differentiëren tussen verschillende groepen van burgers om te komen tot een rechtvaardigere 

verdeling van voordelen in de samenleving. De staat moet volkomen neutraal zijn.267 Zo mag de wet 

niet verhinderen dat etnisch-culturele minderheden en vrouwen dezelfde toegang hebben tot 

topfuncties op de arbeidsmarkt als blanken en mannen. 

 

Langzaamaan werd in het gelijkheidsbeginsel een substantiële gelijkheid of gelijkheid door de wet 

gelezen. Dit betekent dat feitelijke ongelijkheden moeten worden aangepakt. Volgens deze invulling 

moet de wet rekening houden met maatschappelijke omstandigheden en in het licht hiervan 

differentiëren tussen verschillende groepen van burgers. De staat moet zorgen voor een herverdeling 

van voordelen in de samenleving.268 Er zijn allerlei maatschappelijke factoren die ertoe leiden dat 

etnisch-culturele minderheden en vrouwen minder topfuncties bekleden op de arbeidsmarkt. De wet 

moet hiermee rekening houden en maatregelen nemen die eraan remediëren, zoals positieve 

actiemaatregelen. 

 

112. Het Grondwettelijk Hof omschrijf het gelijkheidsbeginsel als volgt: “De grondwettelijke regels 

van de gelijkheid en niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde 

categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust 

en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden 

beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de 

aard van de ter zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat 

                                                
267 S. FREDMAN, Discrimination law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 234; J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 
350; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 403. 
268 S. FREDMAN, Discrimination law, Oxford, Oxford University Press, 2011, 236; J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 
350; S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 403. 
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dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 

beoogde doel”.269 

Het Grondwettelijk Hof heeft er op gewezen dat niet alleen een ongelijke behandeling van gelijke of 

vergelijkbare situaties, maar ook een gelijke of vergelijkbare behandeling van ongelijke situaties een 

schending kan opleveren van het gelijkheidsbeginsel: “Diezelfde regels verzetten er zich overigens 

tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor 

een redelijke verantwoording bestaat”.270 Ook het EHRM heeft het gelijkheidsbeginsel op deze wijze 

opgevat.271 

Uit de omschrijving die het Grondwettelijk Hof aan het gelijkheidsbeginsel geeft, blijkt dat een 

verschil in behandeling is toegestaan wanneer daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Het 

Grondwettelijk Hof maakt gebruik van het volgende toetsingsschema wanneer het de 

verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel onderzoekt: (1) verschil in behandeling tussen 

vergelijkbare categorieën, (2) legitimiteit van het doel, (3) objectiviteit van het onderscheid, (4) 

pertinentie van het onderscheid, (5) evenredigheid van het onderscheid.272 Het Grondwettelijk Hof 

doorloopt dit toetsingsschema niet op consequente wijze, maar beperkt zich tot een bespreking van 

criteria die het relevant acht.273 

 

113. Ook het EHRM heeft verduidelijkt dat een verschil in behandeling geen discriminatie uitmaakt 

wanneer daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Het heeft het volgende 

toetsingsschema ontwikkeld om na te gaan of een verschil in behandeling al dan niet verenigbaar is 

met artikel 14 van het EVRM: (1) legitimiteit van het doel, (2) pertinentie van het onderscheid, (3) 

evenredigheid van het onderscheid. Net zoals het Grondwettelijk Hof, doorloopt ook het EHRM dit 

toetsingsschema niet op consequente wijze. Het motiveert of er al of niet een objectieve en redelijke 

verantwoording aanwezig is, zonder daarbij uitdrukkelijk in te gaan op de verschillende criteria.274 

 

114. Zoals eerder aangegeven, doorloopt deze masterscriptie het toetsingsschema van het 

Grondwettelijk Hof. 

 

 

 

                                                
269 Zie bv. GwH 8 juli 1997, nr. 37/97, overw. B.7; GwH 16 juli 2015 nr. 104/2015, overw. B.6; GwH 13 oktober 
2016, nr. 130/2016, B.19.2; GwH 20 oktober 2016, nr. 135/2016, overw. B.3; GwH 9 november 2017, nr. 
127/2017, overw. B.4; GwH 14 februari 2019, nr. 23/2019, overw. B.6. 
270 Zie bv. GwH 13 januari 1994, nr. 1/94, overw. B.2.3; GwH 20 oktober 2016, nr. 135/2016, overw. B.3; GwH 
9 november 2017, nr. 127/2017, overw. B.4. 
271 EHRM 6 april 2000, nr. 34369/97, Thlimmenos/Griekenland, overw. 44. 
272 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, 135-
146. 
273 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, 
I, Brugge, die Keure, 2015, 352. 
274 G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 168-169, met verwijzing naar EHRM 
23 juli 1968, nrs. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, Belgische Taalzaak, overw. 10. 
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4.2. Een verschil in behandeling tussen vergelijkbare categorieën 

 

115. Opdat er sprake kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel, moet zich in eerste 

instantie een verschil in behandeling voordoen. Het verschil in behandeling moet gelegen zijn in de 

betwiste norm en mag niet zijn oorsprong vinden in de Grondwet of in buitenlands recht.275 

 

116. Bovendien moet dit verschil in behandeling zich voordoen tussen vergelijkbare categorieën 

van situaties.276 Indien de situaties onvoldoende vergelijkbaar zijn, heeft dit niet tot gevolg dat het 

gelijkheidsbeginsel niet van toepassing is. Het zal wel gemakkelijker zijn om te bewijzen dat de 

bestreden norm verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel wanneer situaties zo verschillend zijn dat 

het onmiddellijk duidelijk is dat een verschil in behandeling geen discriminatie met zich kan 

meebrengen.277 

 

De situaties moeten vergelijkbaar zijn in het licht van de bestreden norm. Het Grondwettelijk Hof 

erkent bijvoorbeeld dat op zelfstandigen, ambtenaren en werknemers een fundamenteel verschillend 

sociaal statuut en belastingstelsel van toepassing is278, en dat gehuwden en wettelijk 

samenwonenden zich in een verschillende juridische toestand bevinden wat hun persoonlijke 

verplichtingen en vermogenstoestand betreft279. Toch kunnen deze personen in het licht van 

welbepaalde juridische maatregelen als vergelijkbaar worden beschouwd. 

 

De vergelijking moet in principe plaatsvinden tussen situaties die zich gelijktijdig voordoen. Eenzelfde 

wet moet verschillende categorieën van personen verschillend behandelen op eenzelfde tijdstip.280 

Op dit uitgangspunt bestaan twee uitzonderingen. Een eerste uitzondering geldt wanneer de 

schending van het gelijkheidsbeginsel in samenhang met het standstill-beginsel uit artikel 23 van de 

Grondwet wordt aangevoerd. Dit beginsel verbiedt immers om op bepaalde domeinen het bestaande 

beschermingsniveau op aanzienlijke wijze terug te schroeven zonder dat daarvoor redenen zijn die 

verband houden met het algemeen belang.281 Een tweede uitzondering is van toepassing wanneer 

de schending van het gelijkheidsbeginsel in samenhang met artikel 7 van het EVRM en artikel 15 van 

het BUPO wordt aangevoerd. Deze artikelen verbieden de rechter namelijk om iemand te veroordelen 

wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit uitmaakte op het ogenblik van het handelen 

of nalaten en om een zwaardere straf op te leggen dan de straf die op het ogenblik van het handelen 

of nalaten van toepassing was.282 

 

                                                
275 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, 
I, Brugge, die Keure, 2015, 352, met verwijzingen naar GwH 4 oktober 2000, nr. 100/2000, overw. B.21 (geen 
grondslag in de Grondwet) en GwH 4 mei 2005, nr. 84/2005, overw. B.6. (geen grondslag in het buitenlands 
recht). 
276 GwH 5 februari 2009, nr. 14/2009, overw. B.3.2. 
277 GwH 3 februari 2011, nr. 15/2011, overw. B.5.2. 
278 GwH 30 januari 2007, nr. 25/2007, overw. B.4.1 en B.4.2. 
279 GwH 20 september 2012, nr. 109/2012, overw. B.6. 
280 GwH 10 november 1999, nr. 120/99, overw. B.3. 
281 GwH 14 januari 2004, nr. 5/2004, B.25.3; GwH 19 juli 2018, nr. 104/2018, overw. B.6.1. 
282 GwH 19 december 2007, nr. 157/2007, overw. B.4. 
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Ten slotte moet de vergelijking gebeuren tussen situaties binnen de Belgische rechtsorde die het 

gevolg zijn van dezelfde wetgever. Dit laatste is inherent aan de autonomie die de federale overheid, 

de gemeenschappen en de gewesten genieten om eigen regelingen vast te stellen.283 

 

117. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten creëert in de eerste plaats een gelijke behandeling 

tussen joodse en islamitische gelovigen enerzijds en personen die niet aan religieuze 

voedingsvoorschriften zijn onderworpen anderzijds, hoewel zij zich ten aanzien van het verbod in 

wezenlijk verschillende situaties bevinden. Het verbod is van toepassing op alle inwoners van het 

Vlaamse en het Waalse Gewest, maar het raakt joodse en islamitische gelovigen veel meer omdat 

zij niet langer hun religieuze voedingsvoorschriften kunnen naleven. Ten tweede creëert het verbod 

een gelijke behandeling tussen personen die dieren doden bij het uitoefenen van jacht of visvangst 

of bij het bestrijden van schadelijke organismen enerzijds en personen die dieren onverdoofd ritueel 

slachten anderzijds. Nochtans bevinden deze personen zich in een vergelijkbare situatie, aangezien 

ze allemaal dieren doden zonder verdoving. Hieruit blijkt dat in beide gevallen voldaan is aan de 

vergelijkbaarheidstoets. De gelijke respectievelijk verschillende behandeling bestaat ook tussen 

situaties die zich gelijktijdig voordoen. Ten slotte doet deze behandeling zich voor binnen de 

Belgische rechtsorde en is ze het gevolg van dezelfde wetgever, meer bepaald de Vlaamse 

respectievelijk Waalse decreetgever. 

 

4.3. De rechtvaardiging van het verschil in behandeling 

 

118. Dat door het verbod op onverdoofd ritueel slachten een gelijke behandeling van verschillende 

situaties respectievelijk een verschillende behandeling van vergelijkbare situaties ontstaat, is niet 

strijdig met het gelijkheidsbeginsel indien hiervoor een rechtvaardiging bestaat (supra randnrs. 112-

113). De volgende onderdelen bespreken de vier rechtvaardigingseisen en toetsen ze vervolgens aan 

het verbod op onverdoofd ritueel slachten. 

 

4.3.1. Legitiem doel 

 

119. Deze toets houdt in dat de doelstelling van het verschil in behandeling niet verboden mag 

zijn. Mogelijk is het doel opgenomen in een hiërarchisch hogere rechtsregel. Is dit niet het geval, 

dan moet het doel verenigbaar zijn met andere rechten en vrijheden, de beginselen van een 

democratische samenleving en het algemeen belang. In de rechtspraak komt een onwettig doel 

zelden voor.284 

 

120. Het Grondwettelijk Hof vond bijvoorbeeld dat een verbod op het houden en het gebruik van 

niet-gedomesticeerde dieren door circussen en rondreizende tentoonstellingen een legitiem doel 

                                                
283 GwH 27 maart 1996, nr. 24/96, overw. B.12.2; GwH 27 maart 1996, nr. 24/96, overw. GwH 20 november 
2001, nr. 146/2001, overw. B.5.5. 
284 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 
135; G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 170; J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 
358-359. 
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nastreefde met het welzijn van de wilde dieren.285 De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen 

was verder van oordeel dat het verbod op het dragen van een boerkini in een stedelijk zwembad is 

ingegeven door legitieme doelstellingen die verband houden met de waterkwaliteit, de hygiëne en 

de veiligheid van de baders.286  

 

4.3.2. Objectiviteitscriterium 

 

121. Het verschil in behandeling moet een objectief karakter vertonen en mag niet afhangen van 

een persoonlijke appreciatie. Vanzelfsprekende voorbeelden van objectieve criteria zijn nationaliteit, 

geslacht, leeftijd en beroep. Dat een verschil in behandeling geen objectief karakter heeft, komt 

zelden voor.287 Het Grondwettelijk Hof heeft dit vereiste al meermaals genuanceerd door te oordelen 

dat de wetgever in ingewikkelde aangelegenheden niet anders kan dan de verscheidenheid van 

situaties op vereenvoudigde wijze en bij benadering op te vangen.288 

 

122. Het verschil in behandeling dat het verbod op het houden en gebruiken van niet-

gedomesticeerde dieren creëert tussen circussen en rondreizende tentoonstellingen enerzijds en 

dierentuinen anderzijds, berust op een objectief criterium. In dierentuinen zouden de door de 

overheid opgelegde huisvestingsvoorwaarden voor de wilde dieren beter worden nageleefd dan in 

circussen. In tegenstelling tot circussen, is er bij dierentuinen namelijk een gebrek aan 

verplaatsingen, zijn de beschikbare hokken ruimer, kunnen aan de erkenning voorwaarden worden 

verbonden en kan de erkenning worden ingetrokken of geschorst indien de voorwaarden niet meer 

voldaan zijn.289 Maar bijvoorbeeld ook het onderscheid tussen boter en margarine290, en 

varkensfokkerijen, pluimveebedrijven en rundveebedrijven291 berustte op een objectief criterium. 

 

4.3.3. Pertinentiecriterium 

 

123. Het pertinentiecriterium betekent dat het verschil in behandeling moet toelaten om het 

nagestreefde legitieme doel te bereiken. Het verschil in behandeling moet met andere woorden 

adequaat, efficiënt, nuttig of relevant zijn. Staten kunnen geen willekeurig doel aanhalen om het 

verschil in behandeling te rechtvaardigen.292 Bij de beoordeling van de pertinentie mag de rechter 

noch nagaan of het verschil in behandeling wenselijk is, noch of het legitieme doel ook nog door 

                                                
285 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.8. 
286 Rb. Antwerpen (KG) 18 december 2018, nr. 17/4789/A, TJK 2019, 116-118. 
287 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 
137-138; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch 
Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 359-360. 
288 GwH 3 december 2015, nr. 174/2015, overw. B.5. 
289 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.19.1. 
290 GwH 7 oktober 1993, nr. 72/93, overw. B.2.4. 
291 GwH 14 november 1991, nr. 33/91, overw. 3.B.3. 
292 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 
138; G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 172-173; J. VANDE LANOTTE, G. 
GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, I, Brugge, die Keure, 2015, 
360. 
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andere maatregelen zou kunnen worden bereikt. Deze opportuniteitsbeoordeling komt exclusief toe 

aan de overheid.293 Dat het verschil in behandeling pertinent is om het legitieme doel te bereiken, 

betekent nog niet automatisch dat dit onderscheid ook evenredig is ten aanzien van het legitieme 

doel.294 

 

124. In de meerderheid van de gevallen wordt het verschil in behandeling pertinent bevonden om 

het nagestreefde doel te bereiken.295 Het verbod op het houden en gebruiken van niet-

gedomesticeerde dieren door circussen en rondreizende tentoonstellingen, berustte volgens het 

Grondwettelijk Hof op een pertinent criterium. Zoals hoger besproken, zouden de door de overheid 

opgelegde huisvestingsvoorwaarden voor de wilde dieren beter worden nageleefd in dierentuinen 

dan in circussen en rondreizende tentoonstellingen (supra randnr. 122).296 Volgens de rechtbank van 

eerste aanleg te Antwerpen was het boerkiniverbod relevant om de hygiëne en veiligheid in het 

zwembad te waarborgen. De verschillende lagen van de boerkini zouden een controle van een correct 

gebruik ervan onmogelijk maken. Tegelijkertijd zou loszittende kledij vasthaken aan allerhande 

obstakels en het werk van redders bemoeilijken.297 

 

125. Er zijn echter ook zaken bekend waarin de rechter besloot dat het onderscheid niet pertinent 

was om het nagestreefde doel te bereiken. Het arbeidshof van Brussel sprak zich uit over het feit dat 

mannen niet en vrouwen wel een tegemoetkoming kregen in de kosten van een pruik. Dit verschil in 

behandeling steunde niet op een pertinent criterium omdat “de psychologische gevolgen van totale 

of nagenoeg totale kaalhoofdigheid en hun omvang worden beïnvloed door allerlei factoren, o.m. 

door het karakter van de kaalhoofdige persoon, door zijn leeftijd, door het aantal en de 

menigvuldigheid van zijn persoonlijke en beroepsrelaties, door hun invloed op de betrokkene en niet 

enkel, zelfs niet noodzakelijk, door het geslacht van die persoon”.298 In een andere zaak voor het 

EHRM kon een jonge moeder geen volledige invaliditeitsuitkering krijgen. De staat veronderstelde 

dat vrouwen doorgaans hun beroepsactiviteiten onderbreken na de geboorte van hun eerste kind en 

anticipeerde hierop bij de toekenning van invaliditeitsuitkeringen. Het EHRM was echter niet 

overtuigd van de pertinentie van dit onderscheid, aangezien de staat geenszins kon bewijzen dat alle 

vrouwen hun beroepsactiviteiten onderbreken bij de geboorte van hun eerste kind.299 

 

 

                                                
293 F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de 
private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (889) 939. 
294 G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 175. 
295 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 
139. 
296 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.19.1. 
297 Rb. Antwerpen (KG) 18 december 2018, nr. 17/4789/A, TJK 2019, 116-118. 
298 J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende 
ongelijkheden’ en doorwerking in private rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 
139-140, met verwijzing naar Arbh. Brussel 7 november 1985, RW 1986-87, 876-878. 
299 EHRM 24 juni 1993, nr. 14518/89, Schuler-Zgraggen/Zwitserland, overw. 64-67. 
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4.3.4. Evenredigheidscriterium 

 

126. Het evenredigheidscriterium vereist dat het verschil in behandeling in een evenredige 

verhouding staat tot het nagestreefde legitieme doel. De beperkingen die aan een bepaalde categorie 

van personen worden opgelegd, mogen niet verder reiken dan noodzakelijk om dat doel te 

bereiken.300 De rechter struikelt het vaakst over deze toets. De beoordeling van de evenredigheid 

door de rechter is een delicate kwestie omdat de grens tussen juridische beoordeling en 

opportuniteitsbeoordeling erg dun is.301 Om die reden stelt de rechter zich terughoudend op bij het 

uitvoeren van de evenredigheidstoets, al zal de beoordeling strenger zijn wanneer fundamentele 

beginselen in het geding zijn - zoals grondrechten of algemene rechtsbeginselen – of wanneer het 

verschil in behandeling op een verdacht criterium berust zoals geslacht.302 

 

127. Het EHRM maakt gebruik van een aantal criteria om de evenredigheid van het verschil in 

behandeling te beoordelen. Deze criteria zijn hulpmiddelen en dus niet doorslaggevend voor het al 

dan niet evenredig karakter van het onderscheid.303 Ten eerste speelt het bestaan van een Europese 

consensus een rol. Wanneer de meeste Europese staten van oordeel zijn dat een verschil in 

behandeling onaanvaardbaar is, zal de evenredigheidstoets minder snel voldaan zijn.304 Een tweede 

criterium is het bestaan van alternatieven die hetzelfde doel te bereiken en die de gelijkheid in 

mindere mate aantasten.305 Ten derde houdt het EHRM rekening met het feit dat de wetgever 

initiatieven heeft genomen om de bestreden regeling te wijzigen.306 

 

128. Het verbod voor circussen en rondreizende tentoonstellingen om niet-gedomesticeerde 

dieren te houden en te gebruiken had volgens het Grondwettelijk Hof geen onevenredige gevolgen, 

nu de circussen en rondreizende tentoonstellingen nog steeds de mogelijkheid hadden om 

gedomesticeerde dieren te gebruiken en andere circusactiviteiten te ontwikkelen.307 Het 

Grondwettelijk Hof vond het daarentegen onevenredig om de gewaarborgde gezinsbijslag afhankelijk 

te stellen van een voorafgaand verblijf van minstens vijf jaar door de Belgische rechthebbende. 

Hoewel de gewaarborgde gezinsbijslag mocht worden voorbehouden aan personen die een voldoende 

                                                
300 GwH 9 november 2005, nr. 162/2005, overw. B.6.2; F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De 
rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (889) 948-
949. 
301 F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van rechtspraak. De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de 
private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (889) 950-951; J. THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch 
interpretatiekader, met bijzondere aandacht voor ‘corrigerende ongelijkheden’ en doorwerking in private 
rechtsverhoudingen” in X, Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht. Postuniversitaire 
cyclus Delva 1996-1997, Gent, Mys en Breesch, 1997, (129) 140. 
302 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS en T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht, 
I, Brugge, die Keure, 2015, 361-362. 
303 G. GOEDERTIER, “Artikel 14. Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
EVRM, II, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, (128) 176-180. 
304 EHRM 13 juni 1969, nr. 6833/74, Marckx/België, overw. 41. Hierin bracht het EHRM in herinnering dat de 
meerderheid van de verdragsstaten een onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen onaanvaardbaar vindt. 
Dit beperkte de beoordelingsmarge van België. 
305 EHRM 28 november 1984, nr. 8777/79, Rasmussen/Denemarken, overw. 41. 
306 EHRM 13 juni 1969, nr. 6833/74, Marckx/België, overw. 41. Hierin bleek uit een door de Belgische regering 
ingediend wetsontwerp in de Senaat, dat de Belgische regering het onderscheid tussen wettige en onwettige 
kinderen zelf een flagrante uitzondering vond op het gelijkheidsbeginsel. 
307 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.19.2. 
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band hebben met België, werd deze verbondenheid voldoende aangetoond door de hoedanigheid van 

Belg in samenhang met de verblijfsvoorwaarde voor het kind.308 

 

4.3.5. Toepassing rechtvaardigingseisen op verbod onverdoofd ritueel slachten 

 

129. Nu bekend is aan welke rechtvaardigingseisen een verschil in behandeling moet voldoen, rijst 

de vraag in welke mate het verbod op onverdoofd ritueel slachten hieraan voldoet. 

 

130. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten moet een legitiem doel nastreven. Uit de 

voorbereidende werken blijkt dat het verbod is ingegeven door de bescherming van dierenwelzijn 

(supra randnr. 92).309 Dit is duidelijk een legitiem doel, wat in het verleden ook uitdrukkelijk werd 

bevestigd door het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie (supra randnr. 90).310 

 

Het verbod op onverdoofd ritueel slachten berust ook op een objectief criterium. Het verbod viseert 

slachtingen waarvan de religieuze voorschriften bepalen dat ze onverdoofd moeten plaatsvinden. Dit 

criterium van onderscheid is objectief van aard is en niet afhankelijk van een persoonlijke appreciatie. 

 

Aan het pertinentiecriterium, of het vereiste dat een verschil in behandeling moet toelaten om het 

nagestreefde doel te bereiken, is evenwel niet voldaan. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is 

niet geschikt om dierenwelzijn te beschermen. De redenen hiervoor werden eerder uiteengezet bij 

de toets aan de godsdienstvrijheid (supra randnr. 99). Ten eerste maakt het aantal onverdoofde 

rituele slachtingen van runderen en kalveren al bij al maar een klein percentage uit van het totaal 

aantal slachtingen. Ten tweede bestaat geen verbod op de consumptie van onverdoofd ritueel 

geslacht vlees, wat de deur openzet voor import van dergelijk vlees vanuit het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest en het buitenland. Ten slotte laten de verboden op onverdoofd ritueel 

slachten veel vormen van dierlijk lijden bestaan, zowel in als buiten slachthuizen. 

 

Het verbod op onverdoofd ritueel slachten struikelt ook over het evenredigheidscriterium, aangezien 

het niet in een evenredige verhouding staan ten opzichte van het nagestreefde doel. Zoals eerder al 

aan bod kwam bij de toets aan de godsdienstvrijheid (supra randnr. 100), bestaan er alternatieven 

die dierenwelzijn in dezelfde mate beschermen en de gelijkheid tussen personen in mindere mate 

aantasten. Gedacht kan worden aan veralgemeende post-cut stunning, de verplichting om enkel 

onverdoofd ritueel te slachten in slachthuizen, een convenant met randvoorwaarden voor 

onverdoofde rituele slachtingen, productinformatie of een verbod in functie van het dierlijk lijden. 

                                                
308 GwH 14 december 1995, nr. 83/95, overw. B.7. 
309 Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (J. ENGELBOSCH e.a.), 
Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1213/1, 10; Proposition de décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un 
article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M. ARENS e.a.), 
Parl.St. W.Parl. 2016-17, nr. 781/1, overw. 2. 
310 HvJ 17 januari 2008, nrs. C-37/06 en C-58/06, Viamex Agrag Handels GmbH, randnr. 22; HvJ 19 juni 2008, 
nr. C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers vzw, randnr. 27; HvJ 25 april 2013, nr. T-
526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, randnr. 42; HvJ 23 april 2015, nr. C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH, randnr. 
35; GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.8; GwH 20 oktober 2016, nr. 134/2016, overw. B.6. 
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Het verbod op onverdoofd ritueel slachten lijkt strijdig met het gelijkheidsbeginsel omdat het de toets 

aan het pertinentiecriterium en het evenredigheidscriterium niet doorstaat. De discriminatie lijkt 

tweevoudig. Ten eerste discrimineert het tussen joodse en islamitische gelovigen enerzijds en 

personen die niet aan religieuze voedingsvoorschriften zijn onderworpen anderzijds. Ten tweede 

discrimineert het tussen personen die dieren doden bij het uitoefenen van jacht of visvangst of bij 

het bestrijden van schadelijke organismen enerzijds en personen die dieren onverdoofd ritueel 

slachten anderzijds. 

 

4.4. De beroepen tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof 

 

131. De joodse en islamitische geloofsgemeenschappen die beroepen tot vernietiging hebben 

ingesteld tegen de verboden op onverdoofd ritueel slachten, voerden onder meer een schending van 

het gelijkheidsbeginsel aan. Het Grondwettelijk Hof velde twee arresten op 4 april 2019 die hoger 

werden besproken, maar deed geen uitspraak ten gronde (supra randnrs. 101-104). Het beroep 

tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 was inmiddels zonder voorwerp geworden en inzake het 

Vlaamse decreet besliste het Hof om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van 

de EU alvorens ten gronde uitspraak te doen. Met de derde prejudiciële vraag wenst het Hof te 

vernemen of verordening nr. 1099/2009 een discriminatie invoert doordat EU-lidstaten kunnen 

afwijken van de uitzondering voor rituele slachtingen, terwijl het doden van dieren tijdens de jacht, 

de visserij en culturele of sportieve evenementen steeds is toegestaan zonder voorafgaande 

verdoving. Het is wachten op de beslissingen van beide hoven. 

 

4.5. Besluit 

 

132. Dit hoofdstuk had tot doel om te onderzoeken of het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

verenigbaar is met gelijkheidsbeginsel, dat zowel op nationaal als op Europees en internationaal 

niveau wordt gewaarborgd. 

 

133. Zowel het Grondwettelijk Hof als het EHRM zijn van oordeel dat een verschil in behandeling 

tussen vergelijkbare categorieën van situaties niet noodzakelijkerwijze strijdig is met het 

gelijkheidsbeginsel. Een dergelijk verschil in behandeling is toegestaan indien daarvoor een 

objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Beide hoven toetsen in wezen aan dezelfde criteria. 

Het onderscheid moet een legitiem doel nastreven, berusten op een objectief criterium, pertinent 

zijn en een evenredig karakter hebben. 

 

134. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten creëert een gelijke behandeling tussen joodse en 

islamitische gelovigen enerzijds en personen die niet aan religieuze voedingsvoorschriften zijn 

onderworpen anderzijds, hoewel zij zich ten aanzien van het verbod in wezenlijk verschillende 

situaties bevinden. Daarnaast creëert het verbod een gelijke behandeling tussen personen die dieren 

doden bij het uitoefenen van jacht of visvangst of bij het bestrijden van schadelijke organismen 

enerzijds en personen die dieren onverdoofd ritueel slachten anderzijds, hoewel zij zich ten aanzien 

van het verbod in vergelijkbare situaties bevinden. 
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135. De vraag rijst dan ook of deze behandelingen de toets aan de rechtvaardigingseisen 

doorstaan. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten berust op een objectief criterium en legitieme 

doelstelling, maar lijkt te struikelen over het pertinentie- en evenredigheidscriterium. Een verplichte 

voorafgaandelijke verdoving bij rituele slachtingen lijkt ongeschikt om dierenwelzijn te beschermen. 

Mogelijk bestaan er alternatieven die dierenwelzijn in dezelfde mate beschermen en de gelijkheid 

tussen personen in mindere mate aantasten. Hierdoor lijkt het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

strijdig met het gelijkheidsbeginsel. 
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HOOFDSTUK 5. TOEKOMSTPERSPECTIEF: EEN PLAATS VOOR DIEREN IN DE BELGISCHE 

GRONDWET? 

 

136. In de twee voorgaande hoofdstukken werd het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

getoetst aan de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel. In beide gevallen lijkt er sprake te zijn 

van een schending omdat het verbod ongeschikt en onevenredig lijkt om dierenwelzijn te 

beschermen (supra randnrs. 94-100 en 129-130). Het onevenredig karakter van het verbod wordt 

versterkt doordat dieren juridisch niet op gelijke voet staan met mensen, wat de Raad van State ook 

bevestigde in het advies bij het Vlaamse voorstel van decreet (supra randnr. 40).311 Doordat 

mensenrechten op grondwettelijk niveau staan en dierenwelzijn niet, zullen dieren bij conflicten 

tussen mensenrechten en dierenwelzijn vaak aan het kortste eind trekken. 

 

137. Het toeval wil dat parlementsleden recent een voorstel tot herziening van de Belgische 

Grondwet hebben ingediend. Het voorstel strekt tot aanvulling van artikel 7bis van de Grondwet om 

van de zorg voor dieren een beleidsdoelstelling te maken voor zowel de federale overheid als de 

deelstaten.312 België treedt hiermee in de voetsporen van onder meer Duitsland en Zwitserland, waar 

dierenwelzijn al verschillende jaren een grondwettelijk verankerde beleidsdoelstelling is.313 Een staat 

zou nog een stap verder kunnen gaan door rechten te verlenen aan dieren in de Grondwet, waardoor 

dieren rechtssubject worden en echt op gelijke voet komen te staan met burgers. 

 

138.  Een uitvoerige bespreking van de wenselijkheid om dieren een plaats te geven in de 

Belgische Grondwet valt buiten de reikwijdte van deze masterscriptie. Wel wil deze masterscriptie 

nagaan of de toets van het verbod op onverdoofd ritueel slachten aan de mensenrechten anders zou 

verlopen wanneer dieren zijn opgenomen in de Grondwet. Mogelijk is in deze hypothese geen sprake 

van een schending of neemt de schending beperktere proporties aan. 

 

Dit hoofdstuk bestudeert eerst de inhoud van het voorstel tot grondwetsherziening (5.1). Vervolgens 

komt de opname van dieren in de Duitse en Zwitserse Grondwet aan bod (5.2). Ten slotte bekijkt 

deze masterscriptie welke invloed de grondwettelijke bescherming van dieren kan hebben, in het 

bijzonder op de mensenrechtelijke toets (5.3). 

 

 

 

                                                
311 Adv.RvS nrs. 59.484/3 en 59.485/3, randnr. 14-15, waarin de Raad van State het volgende oordeelde: “15. 
De beoordeling van de beperking van een grondrecht in het licht van het dierenwelzijn is niet hetzelfde als de 
beoordeling van de beperking van een grondrecht in het licht van een ander grondrecht. Zoals de Nederlandse 
Raad van State in het voormelde advies terecht heeft uiteengezet, kan men niet aannemen dat dieren 
rechtssubjecten zijn met een vergelijkbare status als mensen. Dat neemt niet weg dat, […], het belang van het 
dierenwelzijn moet worden erkend en dat dit belang zekere beperkingen van de godsdienstvrijheid kan 
verantwoorden.”. 
312 Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (S. DE BETHUNE e.a.), Parl.St. Senaat 2016-17, nr. 
6-339/1. 
313 Art. 20a Basic Law for the Federal Republic of Germany (DE) 8 mei 1949, Federal Law Gazette 23 mei 1949, 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0026; Art. 120 Federal Constitution of the 
Swiss Confederation (CH) 18 april 1999, AS 18 december 1999, https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19995395/index.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0026
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
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5.1. Het voorstel tot herziening van de Belgische Grondwet 

 

139. Op 25 april 2017 dienden senator Sabine de Bethune (CD&V) en senaatsvoorzitster Christine 

Defraigne (MR) een voorstel in tot herziening van artikel 7bis van de Belgische Grondwet. Het huidige 

artikel 7bis van de Grondwet verankert duurzame ontwikkeling als beleidsdoelstelling: 

“Art. 7bis 

Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in 

haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit 

tussen de generaties.” 

De opname van duurzame ontwikkeling in de Belgische Grondwet was voornamelijk ingegeven door 

de toenemende aandacht voor het begrip in internationale, Europese en nationale teksten. Het was 

de bedoeling om met dit artikel een nieuwe categorie van grondwettelijke bepalingen in het leven te 

roepen, waardoor de mogelijkheid werd gecreëerd om nog andere beleidsdoelstellingen op te nemen. 

Hoewel het artikel een juridische verplichting inhoudt voor overheden, benadrukte de grondwetgever 

ten tijde van de totstandkoming dat het artikel slechts een gedragslijn aan de overheden oplegt en 

geen subjectieve rechten verleent aan burgers.314  

Artikel 7bis is niet opgenomen in Titel II van de Grondwet en behoort dus niet tot de referentienormen 

van het Grondwettelijk Hof. Dit betekent dat het Hof in het kader van een prejudiciële vraag of 

beroep tot vernietiging niet kan controleren of wetten, decreten en ordonnanties verenigbaar zijn 

met dit grondwetsartikel.315 Het Grondwettelijk Hof heeft wel uitdrukkelijk geoordeeld dat het 

rekening kan houden met artikel 7bis van de Grondwet wanneer het toetst aan grondwetsbepalingen 

waarvoor het wel bevoegd is. Zo las het de duurzame ontwikkeling uit artikel 7bis al in samenhang 

met het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu uit artikel 23, derde lid, 4°, en met het 

recht op sociale zekerheid uit artikel 23, derde lid, 2°.316 

Het voorstel tot grondwetsherziening wil van de zorg voor dieren een grondwettelijke 

beleidsdoelstelling maken door de toevoeging van een extra lid aan artikel 7bis van de Grondwet: 

“Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de Federale Staat, de 

Gemeenschappen en Gewesten naar zorg voor dieren als wezens met gevoel.”317 

                                                
314 Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene 
beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven, 
Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1778/1; J. VELAERS, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar, I, Het 
federale België, het grondgebied, de grondrechten, Brugge, die Keure, 2019, 133. 
315 J. VELAERS, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar, I, Het federale België, het grondgebied, de 
grondrechten, Brugge, die Keure, 2019, 135, met verwijzing naar GwH 18 mei 2011, nr. 75/2011, overw. B.3.2; 
GwH 6 oktober 2016, nr. 125/2016, overw. B.47.2.1; GwH 29 maart 2018, nr. 38/2018, overw. B.11.2. 
316 J. VELAERS, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar, I, Het federale België, het grondgebied, de 
grondrechten, Brugge, die Keure, 2019, 135, met verwijzing naar GwH 18 mei 2011, nr. 75/2011, overw. B.3.2; 
GwH 6 oktober 2016, nr. 125/2016, overw. B.47.2.2 (in samenhang met het recht op de bescherming van het 
leefmilieu), GwH 28 september 2017, nr. 104/2017, overw. B.41 (in samenhang met het recht op sociale 
zekerheid). 
317 Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (S. DE BETHUNE e.a.), Parl.St. Senaat 2016-17, nr. 
6-339/1, 6. 
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Volgens de initiatiefneemsters heeft de opvatting dat dieren moeten worden beschermd omwille van 

hun eigen belangen inmiddels een breed draagvlak. In de geesten van vele mensen zouden dieren 

een aparte plaats hebben ingenomen die zich tussen de mens enerzijds en ‘gewone zaken’ anderzijds 

bevindt. Het zou dan ook verantwoord zijn dat deze evolutie zich veruitwendigt in een aanpassing 

van de regelgeving.318 Voorts vinden de initiatiefneemsters dat de opname van dieren in de Grondwet 

vanuit twee opzichten een meerwaarde biedt. Ten eerste is er een negatieve verplichting voor 

overheden om een beslissing te nemen die ingaat tegen de zorg voor dieren als wezens met gevoel. 

Ten tweede is er een positieve verplichting voor overheden om de nodige maatregelen te nemen om 

de zorg voor dieren als wezens met gevoel te verwezenlijken.319   

140. Het is natuurlijk niet zeker of deze grondwetsherziening er effectief zal komen, want de derde 

fase van grondwettelijke herzieningsprocedure uit artikel 195 van de Grondwet moet nog succesvol 

worden doorlopen. Na de herzieningsverklaring (eerste fase) en de ontbinding van de Kamers 

(tweede fase), bestaat deze derde fase uit de stemming over het voorstel tot herziening. Dit vereist 

een dubbele bijzondere meerderheid: ten minste twee derde van de leden van Kamer en Senaat 

moet aanwezig zijn, en nog eens twee derde van de leden moet akkoord gaan met het voorstel tot 

herziening.320 De weg is dus nog lang. 

 

5.2. Dieren in de Duitse en Zwitserse Grondwet 

 

141. Als dieren effectief een plaats krijgen in de Belgische Grondwet, volgt België het voorbeeld 

van landen zoals Duitsland en Zwitserland. In wat volgt wordt voor beide landen nagegaan wat de 

concrete aanleiding was voor de toekenning van grondwettelijke status aan dieren, welke vorm de 

grondwetsbepalingen hebben aangenomen en wat het gevolg is van deze bepalingen voor 

dierenwelzijn. 

 

5.1.1. De Duitse Grondwet 

 

142. In vergelijking met andere Europese democratieën, heeft het Duitse recht vroeg aandacht 

voor dierenwelzijn. Al in 1871 komt een nationale wet tot stand die personen straft wanneer ze in 

het openbaar of op een aanstootgevende manier dieren slaan of mishandelen. Een algemene 

dierenwelzijnswet ziet het levenslicht in 1933 tijdens het Naziregime. Het is ook deze wet die de 

allereerste antisemitische maatregel bevat, meer bepaald een verbod op de joodse onverdoofde 

rituele slacht (supra randnr. 10).321 

 

143. Vanaf de late jaren 1980 duiken campagnes op om dieren een plaats te geven in de 

Grondwet, voornamelijk omdat de dierenwelzijnswet zou worden ondermijnd door grondrechten van 

Duitse burgers, in het bijzonder de professionele, artistieke en academische vrijheid. Wanneer 

                                                
318 Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (S. DE BETHUNE e.a.), Parl.St. Senaat 2016-17, nr. 
6-339/1, 3. 
319 Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (S. DE BETHUNE e.a.), Parl.St. Senaat 2016-17, nr. 
6-339/1, 2. 
320 S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2016, 44-45. 
321 K.M. NATTRASS, “Und die Tiere. Constitutional protection for Germany’s animals”, Animal Law 2004, (283) 
286; E. EVANS, “Constitutional inclusion of animal rights in Germany and Switzerland: how did animal protection 
become an issue of national importance?”, Society and Animals 2010, (231) 235. 
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bijvoorbeeld een Duitse professor in 1994 geen vergunning krijgt voor zijn onderzoek omwille van 

de wreedheid van het onderzoeksvoorstel, spant hij een rechtszaak aan. De rechterlijke instantie 

levert de vergunning alsnog af op basis van de academische vrijheid. Hierdoor krijgt de professor 

toelating om de ogen van pasgeboren apen gedurende één jaar dicht te naaien, ze nadien open te 

forceren en een koperelektrode in te planten, om ten slotte de apen gedurende zes maanden op een 

stoel vast te binden en tot oogoefeningen te dwingen.322 Het zijn vooral dergelijke rechtszaken die 

dierenrechtenactivisten doen strijden voor een opname van dieren in de Duitse Grondwet. 

 

144. De grondwetswijziging wordt jarenlang geblokkeerd door de christendemocratische partij, 

maar komt er uiteindelijk in 2002. De doorbraak komt er door een regeringsdeelname van de groene 

partij en de controverse veroorzaakt door de ‘slachtbeslissing’ van het Duitse Grondwettelijk Hof, 

waarin een moslim wordt toegelaten om onverdoofd ritueel te slachten op basis van de 

godsdienstvrijheid.323 Dit leidt tot de toevoeging van de zinsnede ‘en de dieren’ aan de bestaande 

grondwettelijke clausule inzake leefmilieu324: 

“Article 20a. Protection of the natural foundations of life and animals 

Mindful also of its responsibility toward future generations, the state shall protect the natural 

foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, by 

executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order” (eigen 

onderlijning).325 

145. Door deze grondwetswijziging is dierenwelzijn een beleidsdoelstelling geworden in Duitsland. 

Overheden moeten aandacht besteden aan dierenwelzijn bij de uitvaardiging en toepassing van 

wetgeving, en bij conflicten tussen dierenwelzijn en mensenrechten dringt zich een 

belangenafweging op en hebben mensenrechten niet vanzelfsprekend voorrang. Dieren zijn echter 

geen rechtssubjecten en beschikken dus niet over afdwingbare rechten.326 

 

 

                                                
322 K.M. NATTRASS, “Und die Tiere. Constitutional protection for Germany’s animals”, Animal Law 2004, (283) 
290 en 292-294; E. EVANS, “Constitutional inclusion of animal rights in Germany and Switzerland: how did animal 
protection become an issue of national importance?”, Society and Animals 2010, (231) 235-236. 
323 Bundesverfassungsgericht (DE) 15 januari 2002, nr. 1783/99, raadpleegbaar via 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2002/01/rs20020115_1bvr178399e
n.html. 
324 E. EVANS, “Constitutional inclusion of animal rights in Germany and Switzerland: how did animal protection 
become an issue of national importance?”, Society and Animals 2010, (231) 236-238. 
325 Art. 20a Basic Law for the Federal Republic of Germany (DE) 8 mei 1949, Federal Law Gazette 23 mei 1949, 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0026. In de officiële Duitstalige versie van 
de Grondwet luidt deze bepaling als volgt: “Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung.”. 
326 R. KOLAR, “Three years of animal welfare in the German constitution – the balance from an animal welfare 
perspective”, Altex 2005, (146) 147. Dit benadrukte ook minister Küenhast in de voorafgaande debatten. Hij 
stelde dat een erkenning van dierenwelzijn niet hetzelfde is als een gelijkschakeling van het juridische statuut 
van mensen en dieren. Mensen en dieren zouden centraal blijven staan in de Duitse Grondwet (M.-C. 
PONTHOREAU, “Constitution et protection animale. Perspectives theorique et comparée” in J.-P. MARGUENAUD 
en O. DUBOS (eds.), Les animaux et les droit europeéns. Au-delà de la distinction entre les hommes et les choses, 
Parijs, Editions Pedone, 2009, (35) 41). 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2002/01/rs20020115_1bvr178399en.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2002/01/rs20020115_1bvr178399en.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0026
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5.1.2. De Zwitserse Grondwet 

 

146. Het Zwitserse recht is een voorloper op het vlak van dierenwelzijn. In 1893 voorziet 

Zwitserland als allereerste land ter wereld in een grondwettelijk verbod op onverdoofd slachten. Dit 

grondwetsartikel houdt 80 jaar stand en wordt in 1973 geamendeerd zodat het een ruimere 

draagwijdte krijgt. Vanaf dat jaar is Zwitserland het allereerste Europese land waar dierenwelzijn 

een grondwettelijke status heeft. Het grondwetsartikel verbiedt geen handelingen, maar verplicht de 

wetgever om dierenwelzijn te waarborgen327: 

“Art. 80. Protection of animals 

The Confederation shall legislate on the protection of animals. 

It shall in particular regulate: 

a. the keeping and care of animals; 

b. experiments on animals and procedures carried out on living animals; 

c. the use of animals 

d. the import of animals and animal products; 

e. the trade in animals and the transport of animals; 

f. the killing of animals 

The enforcement of the regulations is the responsibility of the Cantons, except where the law 

reserves this to the Confederation.”328 

147. Zwitserland is een directe democratie die geregeld gebruik maakt van referenda, waardoor 

het voor sociale bewegingen gemakkelijker is om invloed uit te oefenen op het beleid. In 1992 voeren 

dierenrechtenactivisten campagne om dieren ook elders op te nemen in de Grondwet. Een groot deel 

van de Zwitserse bevolking is ongerust over de impact van genetisch gemodificeerd organismen 

(GGO’s) op de gezondheid. Dierenrechtenactivisten spelen handig in op deze angst door 

dierenexperimenten voor te stellen als een belangrijke oorzaak van GGO’s. Hierdoor bakent 

Zwitserland de grenzen van gentechnologie duidelijk af in artikel 120 van de Grondwet en worden 

onderzoekers onder meer verplicht om dierenwelzijn in acht te nemen. Na deze overwinning streven 

dierenrechtenactivisten naar een grondwettelijk verbod op dierenexperimenten in het kader van 

gentechnologie. Dit grondwettelijk verbod komt er niet, omdat wetenschappers succesvol aanvoeren 

dat dierenexperimenten onmisbaar zijn om medische successen te boeken.329 

 

                                                
327 G. BOLLIGER, “Legal Protection of Animal Dignity in Switzerland: Status Quo and Future Perspectives”, Animal 
Law 2016, (311) 316-318. 
328 Art. 80 Federal Constitution of the Swiss Confederation (CH) 18 april 1999, AS 18 december 1999, 
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html. In de officiële Franse versie van de 
Zwitserse Grondwet luidt deze bepaling als volgt: “La Confédération légifère sur la protection des animaux. Elle 
règle en particulier: a. la garde des animaux et la manière de les traiter; b. l'expérimentation animale et les 
atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; c. l'utilisation d'animaux; d. l'importation d'animaux et de produits 
d'origine animale; e. le commerce et le transport d'animaux; f. l'abattage des animaux. L'exécution des 
dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la 
loi.”. 
329 E. EVANS, “Constitutional inclusion of animal rights in Germany and Switzerland: how did animal protection 
become an issue of national importance?”, Society and Animals 2010, (231) 239-241. 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
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148. Voor de volledigheid moet nog worden gewezen op een aantal andere artikelen van de 

Zwitserse Grondwet met betrekking tot dierenwelzijn, meer bepaald artikel 74 (bescherming van het 

leefmilieu), artikel 78 (bescherming van natuurlijk en cultureel erfgoed), artikel 79 (jacht en 

visvangst) en artikel 118 (bescherming van gezondheid). 

 

149. Net zoals Duitsland, heeft Zwitserland in 1973 van dierenwelzijn een grondwettelijke 

beleidsdoelstelling gemaakt. Dierenwelzijn is hierdoor even belangrijk geworden als andere 

grondwettelijke beleidsdoelstellingen, zoals ruimtelijke ordening, sociaal beleid en bescherming van 

het leefmilieu. Bovendien kan dierenwelzijn beperkingen rechtvaardigen op mensenrechten in de 

Grondwet, op voorwaarde dat deze beperkingen een evenredig karakter hebben. Het is evenwel niet 

zo dat dieren rechtssubjectiviteit of individuele rechten hebben gekregen.330 

 

5.3. Dieren in de Belgische Grondwet vs. het verbod op onverdoofd ritueel slachten 

 

150. Na een bespreking van de inhoud van het voorstel tot grondwetsherziening en de situatie in 

Duitsland en Zwitserland, rijst in eerste instantie de vraag welke meerwaarde kan uitgaan van dieren 

in de Belgische Grondwet. Naar analogie met Duitsland en Zwitserland, wil ook het voorstel tot 

grondwetsherziening in België van dierenwelzijn een grondwettelijke beleidsdoelstelling te maken. 

Het voorstel wil namelijk het huidige artikel 7bis van de Grondwet aanvullen, een artikel dat een 

gedragslijn oplegt aan overheden (supra randnr. 139). De grondwetsherziening zou dus niet tot 

gevolg hebben dat dieren rechtssubjecten worden en over individuele rechten beschikken. 

Dit betekent echter niet dat de voorgestelde grondwetsherziening louter symbolisch is en geen enkele 

juridische betekenis heeft. Het voornaamste gevolg is dat dierenwelzijn zwaarder doorweegt wanneer 

het in conflict komt met mensenrechten, zoals de godsdienstvrijheid uit artikel 9 van de Grondwet 

of de onderwijsvrijheid uit artikel 24, §1 van de Grondwet.331 

Hoewel het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om wetten, decreten of ordonnanties te toetsen aan 

artikel 7bis van de Grondwet332, kan het rekening houden met dit artikel wanneer het toetst aan 

grondwetsbepalingen waarvoor het wel bevoegd is (supra randnr. 139). Zo las het Grondwettelijk 

Hof de duurzame ontwikkeling uit artikel 7bis al in samenhang met het recht op de bescherming van 

een gezond leefmilieu uit artikel 23, derde lid, 4° en met het recht op sociale zekerheid uit artikel 

23, derde lid, 2°.333 Bovendien zijn alle Belgische rechterlijke instanties verplicht om aan bestaande 

wetgeving een grondwetsconforme interpretatie te geven. Indien een wet onduidelijk of voor 

                                                
330 G. BOLLIGER, “Legal Protection of Animal Dignity in Switzerland: Status Quo and Future Perspectives”, Animal 
Law 2016, (311) 318-319. 
331 M.-C. PONTHOREAU, “Constitution et protection animale. Perspectives theorique et comparée” in J.-P. 
MARGUENAUD en O. DUBOS (eds.), Les animaux et les droit europeéns. Au-delà de la distinction entre les 
hommes et les choses, Parijs, Editions Pedone, 2009, (35) 39. 
332 GwH 18 mei 2011, nr. 75/2011, overw. B.3.2; GwH 6 oktober 2016, nr. 125/2016, overw. B.47.2.1; GwH 29 
maart 2018, nr. 38/2018, overw. B.11.2. 
333 GwH 18 mei 2011, nr. 75/2011, overw. B.3.2; GwH 6 oktober 2016, nr. 125/2016, overw. B.47.2.2 (in 
samenhang met het recht op de bescherming van het leefmilieu uit artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet), 
GwH 28 september 2017, nr. 104/2017, overw. B.41 (in samenhang met het recht op sociale zekerheid). 
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meerdere interpretaties vatbaar is, zou de rechter deze wet zo moeten interpreteren dat ze dieren 

respecteert als wezens met gevoel.334  

Volgens de tekst van het voorstel zijn overheden in ieder geval verplicht om dierenwelzijn in 

overweging te nemen wanneer ze nieuwe wetgeving uitvaardigen, maar het zou voor de wetgever 

ook een stimulans kunnen zijn om het bestaande juridisch kader ter bescherming van dierenwelzijn 

te versterken.335 

151. In tweede instantie en vooral belangrijk in het kader van deze masterscriptie, is de vraag of 

de grondwettelijke verankering van dieren enige invloed zou hebben op het conflict tussen het verbod 

op onverdoofd ritueel slachten en de mensenrechten. Wanneer de rechter een belangenafweging 

doorvoert, zal dierenwelzijn in theorie zwaarder doorwegen aangezien het grondwettelijke status 

heeft gekregen en op een hoger juridisch niveau staat. 

 

Toch is enige nuance op zijn plaats. Ten eerste zorgt de beoogde grondwetsherziening niet voor een 

volledige gelijkschakeling tussen mensen en dieren. In tegenstelling tot mensen, genieten dieren 

geen subjectieve rechten die ze kunnen afdwingen voor de rechter. Ten tweede hebben rechterlijke 

instanties nu al aandacht voor dierenwelzijn, ook al staat het nog niet in de Grondwet. Zo heeft het 

Grondwettelijk Hof al herhaaldelijk het belang van dierenwelzijn benadrukt (supra randnr. 90).336 

Ten derde is België partij bij verschillende internationale mensenrechtenverdragen die 

mensenrechten centraal plaatsen en dierenwelzijn niet – of slechts zijdelings – beschermen. Door de 

internationale en supranationale verplichtingen van België lijkt het onmogelijk om overdreven veel 

gewicht toe te kennen aan dierenwelzijn wanneer het botst met mensenrechten. 

 

Het verbod op onverdoofd ritueel slachten lijkt niet geschikt en onevenredig om dierenwelzijn te 

beschermen, waardoor het strijdig lijkt met de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel (supra 

randnrs. 94-100 en 129-130). Het is niet omdat dierenwelzijn op grondwettelijk niveau staat, dat 

het verbod op onverdoofd ritueel slachten beter toelaat om dierenwelzijn te beschermen. In het geval 

van een grondwettelijke verankering van dierenwelzijn is het wel te verantwoorden dat inmengingen 

in mensenrechten verder mogen gaan om dierenwelzijn te beschermen. Maar ook dan moet de 

decreetgever alternatieven in overweging nemen en motiveren waarom die minder doeltreffend zijn 

dan een verbod op onverdoofd ritueel slachten, wat hier niet gebeurd is. De grondwettelijke 

verankering van dierenwelzijn lijkt niet dus van aard om te besluiten dat het verbod op onverdoofd 

ritueel slachten de onderzochte mensenrechten niet of in mindere mate schendt. 

  

                                                
334 De techniek van de grondwetsconforme interpretatie deed zijn intrede in de Belgische rechtsorde met het 
arrest Waleffe van het Hof van Cassatie: Cass. 20 april 1950, Arr. Cass. 1950, 517. Zie met betrekking tot de 
techniek van de grondwetsconforme interpretatie ook: S. SOTTIAUX, Grondwettelijk recht, Mortsel, Intersentia, 
2016, 444-445 en 459-465. 
335 M.-C. PONTHOREAU, “Constitution et protection animale. Perspectives theorique et comparée” in J.-P. 
MARGUENAUD en O. DUBOS (eds.), Les animaux et les droit europeéns. Au-delà de la distinction entre les 
hommes et les choses, Parijs, Editions Pedone, 2009, (35) 39. 
336 GwH 21 mei 2015, nr. 66/2015, overw. B.8; GwH 20 oktober 2016, nr. 134/2016, overw. B.6. 
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CONCLUSIE 

 

152. Deze masterscriptie vormt het resultaat van een onderzoek naar de verenigbaarheid tussen 

het verbod op onverdoofd ritueel slachten en mensenrechten. 

 

153. Ritueel slachten is het slachten van dieren in overeenstemming met religieuze wetten, 

doorgaans om vlees geschikt te maken voor menselijke consumptie. Deze praktijk doet zich 

voornamelijk voor binnen de joodse en islamitische geloofsgemeenschap, waar het bekend staat 

onder de termen sjechita respectievelijk dhabiha. In essentie vereisen deze slachtmethodes dat 

dieren voorafgaandelijk niet verdoofd worden en volledig leegbloeden door de halssnede, aangezien 

het ten strengste verboden is om bloed te consumeren. 

 

154. Zowel op Europees als nationaal niveau bestaat regelgeving die dieren beschermt bij hun 

levenseinde. Op Europees niveau hanteert Verordening nr. 1099/2009 het uitgangspunt dat dieren 

verdoofd moeten worden voor het doden. Hierop bestaat een uitzondering voor rituele slachtingen 

die plaatsvinden in slachthuizen, al zijn lidstaten niet verplicht om deze uitzondering toe te passen.  

Deze verordening werd op nationaal niveau geïmplementeerd door de Dierenwelzijnswet. Deze wet 

bevatte de voorafgaandelijke verdoving als principe, maar hierop bestond decennialang een 

uitzondering voor rituele slachtingen. Op zowel federaal als – na de bevoegdheidsoverdracht – 

gewestelijk niveau hebben tal van parlementsleden geprobeerd om deze uitzondering te schrappen 

met het oog op een verbod op onverdoofd ritueel slachten.  Na veel onsuccesvolle voorstellen en 

ondanks het kritische advies van de Raad van State, kwamen uiteindelijk zowel in Waalse als het 

Vlaamse Gewest decreten tot stand die verbieden om onverdoofd ritueel te slachten. In het Waalse 

Gewest werd dit verbod eind 2018 overgenomen in het Waalse Dierenwelzijnswetboek. 

Concreet komen de verboden erop neer dat vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest en vanaf 1 

september 2019 in het Waalse Gewest dieren voorafgaand aan het slachten omkeerbaar verdoofd 

moeten worden. Een omkeerbare verdoving houdt in dat dieren door de verdoving het bewustzijn 

verliezen zodat ze geen pijn voelen bij het slachten, maar opnieuw bij bewustzijn komen als er geen 

halssnede wordt aangebracht. Omdat elektronarcose voorlopig de enige omkeerbare 

verdovingstechniek is en die niet op punt staat voor runderen, wordt in het Vlaamse Gewest post-

cut stunning toegestaan voor runderen. De omkeerbare verdoving wordt hier vanaf 1 januari 2020 

uitgebreid naar kalveren. 

155. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten kan echter niet op steun rekenen van de joodse 

en de islamitische geloofsgemeenschap omdat zij het in strijd achten met hun religieuze 

voedingsvoorschriften. Om die reden stelden zij een beroep tot vernietiging in tegen de decreten bij 

het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof velde twee arresten op 4 april 2019, maar deed geen 

uitspraak ten gronde. Het beroep tegen het Waalse decreet was immers zonder voorwerp geworden, 

en inzake het Vlaamse decreet besliste het Hof om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof 

van Justitie van de EU.337 

                                                
337 GwH 4 april 2019, nr. 52/2019 en GwH 4 april 2019, nr. 53/2019. 
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De vraag rijst dus of het verbod verenigbaar is met het recht op godsdienstvrijheid zoals onder meer 

gewaarborgd in artikel 19 van de Belgische Grondwet en artikel 9 van het EVRM. Er bestaat geen 

twijfel over dat ritueel slachten onder de godsdienstvrijheid uit artikel 9 van het EVRM valt, aangezien 

het naleven van religieuze voedingsvoorschriften een uiting is van een godsdienst. Dat sommige 

joden en moslims openstaan voor verdoving, doet hieraan geen afbreuk. De godsdienstvrijheid is 

van toepassing van zodra een burger ritueel slachten als een religieuze verplichting ervaart. 

Of het verbod op onverdoofd ritueel slachten ook een inmenging vormt in de godsdienstvrijheid uit 

artikel 9, §1 van het EVRM, ligt minder voor de hand. In het arrest Cha’are Shalom Ve Tsedek t. 

Frankrijk uit 2000 oordeelde het EHRM dat er slechts sprake is van een inmenging wanneer gelovigen 

niet langer vlees kunnen consumeren dat in overeenstemming met hun religieuze voorschriften werd 

geslacht. Dit argument overtuigt echter niet in onze huidige samenleving. Het is praktisch moeilijker 

om onverdoofd ritueel geslacht vlees te importeren omdat elders ook verboden bestaan of ontstaan. 

Persoonlijk ritueel slachten maakt bovendien inherent deel uit van het joodse en islamitische geloof. 

Om deze redenen moet het verbod op onverdoofd ritueel slachten wel degelijk beschouwd worden 

als een inmenging in de godsdienstvrijheid. 

Een inmenging in de godsdienstvrijheid uit artikel 9, §1 van het EVRM is niet verboden wanneer het 

voldoet aan de rechtvaardigingseisen uit artikel 9, §2 van het EVRM. Voor het verbod op onverdoofd 

ritueel slachten is met zekerheid een voldoende toegankelijke en voorzienbare wettelijke grondslag 

in het Belgische recht. Er bestaan namelijk twee decreten in voldoende precieze bewoordingen die 

zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het verbod streeft met de bescherming van 

dierenwelzijn ook een legitiem doel na. Hoewel dierenwelzijn niet uitdrukkelijk als legitiem doel is 

opgenomen in artikel 9, §2 EVRM, kan het in verband worden gebracht met enkele van de opgesomde 

legitieme doelen zoals de bescherming van de openbare orde en goede zeden en de bescherming 

van de gezondheid. 

Het verbod lijkt echter te struikelen over het criterium van de noodzaak in een democratische 

samenleving. Ook de Raad van State oordeelde in de adviezen bij de voorstellen van decreet dat aan 

dit criterium niet voldaan was. Vanuit bepaalde opzichten blijft de inmenging in de godsdienstvrijheid 

binnen de perken, want de consumptie van onverdoofd ritueel geslacht vlees is toegestaan, de 

verplichte verdoving heeft een omkeerbaar karakter en dierenwelzijn is voldoende zwaarwichtig om 

beperkingen op de godsdienstvrijheid te rechtvaardigen. Dit weegt echter niet op tegen de 

vaststelling dat het verbod noch pertinent, noch evenredig is om dierenwelzijn te beschermen. Dat 

er niet echt elementen zijn die de Belgische staat een ruime beoordelingsmarge verlenen, versterkt 

deze conclusie alleen maar. 

Het verbod laat mogelijk niet toe om dierenwelzijn te beschermen omdat het aantal onverdoofde 

rituele slachtingen al bij al beperkt blijft, consumptie van onverdoofd ritueel geslacht vlees mogelijk 

blijft door import vanuit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het buitenland, en allerhande 

vormen van dierlijk lijden in en buiten slachthuizen blijven voortbestaan. Het verbod is onevenredig 

omdat er alternatieven kunnen bestaan die dierenwelzijn in dezelfde mate waarborgen en de 

godsdienstvrijheid minder aantasten. Gedacht kan worden aan een veralgemeende post-cut 

stunning, een verplichting om enkel onverdoofd ritueel te slachten in slachthuizen, een convenant 

met randvoorwaarden voor onverdoofde rituele slachtingen, productinformatie of een differentiatie 
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van het verbod in functie van dierlijk lijden. Uit de voorbereidende werken blijkt echter niet dat de 

decreetgever deze of andere alternatieven in overweging heeft genomen en heeft gemotiveerd 

waarom ze minder doeltreffend waren om dierenwelzijn te beschermen. Om die redenen lijkt het 

verbod niet noodzakelijk in een democratische samenleving en dus strijdig met de godsdienstvrijheid. 

156. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten staat niet enkel op gespannen voet met de 

godsdienstvrijheid, maar ook met het gelijkheidsbeginsel zoals onder meer gewaarborgd in de 

artikelen 10, 11 en 11bis van de Belgische Grondwet en artikel 14 van het EVRM. Het verbod creëert 

een gelijke behandeling tussen personen in wezenlijk verschillende situaties, namelijk tussen joodse 

en islamitische gelovigen enerzijds en personen die niet onderworpen zijn aan religieuze 

voedingsvoorschriften anderzijds. Het verbod creëert daarnaast een gelijke behandeling tussen 

vergelijkbare situaties, namelijk tussen personen die onverdoofd ritueel slachten enerzijds en 

personen die dieren doden bij het uitoefenen van jacht of visvangst of bij het bestrijden van 

schadelijke organismen anderzijds.  

 

Dit is geen probleem indien kan worden aangetoond dat de gelijke respectievelijk verschillende 

behandeling een legitiem doel nastreeft en voldoet aan het objectiviteitscriterium, het 

pertinentiecriterium en het evenredigheidscriterium. Zoals bij de toetsing aan de godsdienstvrijheid 

aan bod kwam, lijkt het verbod niet pertinent en evenredig om dierenwelzijn te beschermen. Hierdoor 

lijkt het verbod dus te discrimineren. 

 

157. Dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten het evenwicht lijkt te miskennen tussen 

mensenrechten en dierenwelzijn, komt onder meer doordat mensenrechten op grondwettelijk niveau 

staan en dierenwelzijn niet. Recent hebben parlementsleden een voorstel tot herziening van de 

Grondwet ingediend om van dierenwelzijn een grondwettelijk verankerde beleidsdoelstelling te 

maken door een aanvulling van het huidige artikel 7bis van de Grondwet. De grondwetsherziening 

kan een juridische meerwaarde bieden omdat dierenwelzijn zwaarder zal doorwegen in het kader 

van een belangenafweging tussen dierenwelzijn en mensenrechten en omdat rechterlijke instanties 

en wetgevers verplicht zijn om dierenwelzijn in het achterhoofd te houden.  

 

Toch zorgt een opname van dieren in de Belgische Grondwet er wellicht niet voor dat het verbod op 

onverdoofd ritueel slachten ineens wél verenigbaar is met de onderzochte mensenrechten. De 

grondwetsherziening zou geen subjectieve rechten verlenen aan dieren. Daarnaast hebben 

wetgevers en rechterlijke instanties momenteel al aandacht voor dierenwelzijn, ook nu het nog niet 

in de Grondwet staat. Verder is België partij bij verschillende internationale 

mensenrechtenverdragen, waardoor het in het licht van internationale verplichtingen onmogelijk lijkt 

om overdreven veel gewicht toe te kennen aan dierenwelzijn wanneer het in conflict komt met 

mensenrechten. Ten slotte zal de grondwetsherziening niet tegemoetkomen aan de redenen waarom 

het verbod op onverdoofd ritueel slachten een schending inhoudt van de godsdienstvrijheid en het 

gelijkheidsbeginsel. De grondwetsherziening zal geen invloed hebben op de pertinentietoets, want 

het verbod zal nog steeds ongeschikt zijn om dierenwelzijn te beschermen. In het kader van de 

evenredigheidstoets zal dierenwelzijn zwaarder doorwegen, maar het blijft problematisch dat de 
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decreetgever geen alternatieven voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten in overweging heeft 

genomen en niet gemotiveerd heeft waarom dergelijke alternatieven minder doeltreffend zijn. 

 

158. Dat de decreetgevers ernaar streven om dierenwelzijn te verhogen, kan alleen maar worden 

toegejuicht. Dit moet wel steeds gebeuren met respect voor mensenrechten. Aan het einde van dit 

onderzoek kunnen twee aanbevelingen worden geformuleerd die de decreetgevers kunnen helpen in 

hun zoektocht naar een beter evenwicht tussen dierenwelzijn en mensenrechten. In dialoog treden 

met de joodse en islamitische geloofsgemeenschap en duurzaam juridisch advies van de afdeling 

Wetgeving van de Raad van State is hierbij van cruciaal belang. 

 

Het verbod is niet pertinent voor de bescherming van dierenwelzijn omdat consumptie van 

onverdoofd geslacht vlees is toegestaan en onverdoofd ritueel slachten slechts één van de vele 

oorzaken van dierlijk lijden is. Er zijn nog tal van andere activiteiten die afbreuk doen aan 

dierenwelzijn, zoals de jacht, de visserij, dwangvoedering, legbatterijen en mestkalveren. In plaats 

van te kiezen voor een ad-hocoplossing, kan beter een algemeen juridisch kader worden uitgewerkt 

dat de knelpunten inzake dierenwelzijn aanpakt. Het Vlaamse Gewest zet alvast stappen in de goede 

richting met het nakende Vlaamse verbod op het houden van pelsdieren en de productie van foie 

gras door middel van dwangvoedering338 en het plan van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben 

Weyts om ten laatste begin 2020 controleurs in te zetten in slachthuizen die door 

verrassingsinspecties focussen op dierenwelzijn.339 In het Waalse Gewest is er met het Waalse 

Dierenwelzijnswetboek340 een algemene wet op dierenwelzijn die in bepaalde opzichten erg 

vooruitstrevend is341, maar er wordt nog geen antwoord geboden op alle problemen inzake 

dierenwelzijn.   

 

Het verbod is onevenredig voor de bescherming van dierenwelzijn omdat er alternatieven denkbaar 

zijn die de mensenrechten niet of in mindere mate aantasten zoals een veralgemeende post-cut 

stunning, een verplichting om enkel onverdoofd ritueel te slachten in slachthuizen, een convenant 

met randvoorwaarden voor onverdoofde rituele slachtingen, productinformatie of een differentiatie 

van het verbod in functie van dierlijk lijden. De decreetgevers moeten dergelijke maatregelen op zijn 

minst in overweging nemen en motiveren waarom ze al dan niet kunnen bijdragen aan dierenwelzijn. 

 

  

                                                
338 Ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 houdende een verbod op het houden 
van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering, 
raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/090135578026c6c7. 
339 Artikel van Ben Weyts van 19 april 2019: B. WEYTS, “Mobiele controleteams voor slachthuizen” 
(https://www.benweyts.be/nieuws/mobiele-controleteams-voor-slachthuizen). 
340 Decr.W. 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnswetboek, BS 31 december 2018 (hierna het 
Waalse Dierenwelzijnswetboek). 
341 Zie bijvoorbeeld het verbod op kooien voor de legkippenhouderij (art. D.27 Waalse Dierenwelzijnswetboek), 
het verbod op kermispony’s (art. D.23, 4° Waalse Dierenwelzijnswetboek), het houden van walvisachtigen in 
gevangenschap (art. D.21, 1° Waalse Dierenwelzijnswetboek) en het verbod op een heel aantal dierproeven (art. 
D.66 Waalse Dierenwelzijnswetboek). 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578026c6c7
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578026c6c7
https://www.benweyts.be/nieuws/mobiele-controleteams-voor-slachthuizen
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