
Slacht u Slacht u 
ook een ook een 

schaap in schaap in 
uw bad ?uw bad ?

Wist u dat...
� Schapen die ritueel geslacht worden nadat hun hals werd overge-

sneden soms nog tot twee minuten bij bewustzijn blijven? Tijdens 
die periode is er sprake van onnodig veel pijn en lijden.

� Vorig jaar 68 tijdelijke slachtvloeren werden ingericht door gemeen-
ten in Vlaanderen voor rituele slachtingen ter gelegenheid van het 
Offerfeest? 

� Ook de belastingbetaler mee betaalt voor de religieuze slachtin-
gen, omdat steden en gemeenten de tijdelijke slachtvloeren op hun 
grondgebied organiseren en fi nancieren? 

� Rituele thuisslachtingen bij wet verboden zijn, maar dat veel mos-
lims dit toch straffeloos kunnen doen, omdat verschillende gemeen-
ten het illegale rituele thuisslachten gedogen of zelfs stimuleren door 
containers voor slachtafval te plaatsen?

� Een opiniepeiling van IPSOS van 2006 aantoonde dat driekwart 
van de Belgen een verbod wil op onverdoofde rituele slachtingen? 

� In Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Estland on-
verdoofd ritueel slachten verboden is? 

� Het Vlaams Belang een wetsvoorstel indiende om rituele slachtin-
gen te verbieden? 

Ritueel slachten: 
barbaarse praktijk
Volgens de sharia (de 
islamitische wet) mag vlees 
pas worden geconsumeerd 
wanneer het ‘halal’ is. Opdat 
het vlees ‘halal’ zou zijn, dient 
het dier op het moment van de 
slachting bij bewustzijn te zijn. 
De Wet op het Dierenwelzijn 
stelt dat dieren verdoofd 
moeten worden vooraleer ze 
geslacht worden. Voor het 
rituele slachten wordt echter 
een uitzondering gemaakt. 
Nochtans staat het vast dat 
deze barbaarse slachtmethode 
onnodig veel pijn en angst 
veroorzaakt bij dieren. 
Daarom eist het Vlaams 
Belang een verbod op rituele 
slachtingen!

www.vlaamsbelang.org

Steden Tegen Islamisering - STI
Teken de petitie “stop ritueel slachten”
op www.stedentegenislamisering.be

Ver. uitg.: Filip Dewinter, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen



Wie past zich aan aan wie? 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat niet wij onze 
wetgeving moeten aanpassen aan de eisen van de 
moslims, maar dat moslims zich moeten aanpas-
sen aan onze Europese waarden en normen. Terwijl 
vinkenzetting en paardenstraatkoersen werden ver-
boden en veel gemeentebesturen nu optredens van 
wilde dieren in circussen verbieden, worden rituele 
slachtingen in naam van het multiculturalisme ge-
doogd en zelfs met belastingsgeld gefi nancierd. De 
weigering van moslims om zich te integreren wordt 
beloond door de overheid. 

Waarom tegen ritueel slachten?
Het Offerfeest
Op 8 december 2008 is het weer zover. Dan slach-
ten moslims zoals elk jaar ter gelegenheid van het 
Offerfeest opnieuw massaal op rituele wijze scha-
pen voor Allah. Voor alle duidelijkheid: een rituele 
slachting betekent dat het dier onverdoofd de keel 
wordt overgesneden met een mes. Naast de reguliere 
slachthuizen worden elk jaar door de gemeenten ook 
zogenaamde tijdelijke – met belastingsgeld betaal-
de – slachtvloeren ingericht. Op dergelijke tijdelijke 
slachtvloeren werden in 2007 niet minder dan 20.839 
schapen geslacht. 

Bovendien gebeuren er ook nog eens tal van illegale 
slachtingen. Ondermeer de stad Brussel plaatst elk 
jaar ter gelegenheid van het offerfeest voor illegale 
slachters containers voor slachtafval. In deze contai-

ners werden bij het Offerfeest vorig jaar resten ach-
tergelaten van naar schatting 12.000 schapen (cijfers 
Brussels minister Emir Kir).

Stop Stop 
ritueel ritueel 
slachten !slachten !
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