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1. INLEIDING 

1. Dit verzoek van het Grondwettelijk Hof van België (gedaan in het kader van een beroep 

tot nietigverklaring tegen nationale wetgeving) om een prejudiciële beslissing betreft de 

uitlegging en de geldigheid, in het licht van het grondrecht op godsdienstvrijheid (en van 

gelijke behandeling), van de Uniebepaling die aan de lidstaten toelaat om striktere 

vereisten op te leggen in verband met het slachten van dieren volgens bepaalde 

religieuze riten, en met name of hierbij kan worden opgelegd om een omkeerbare 

verdoving of bedwelming toe te passen (of, indien dit niet mogelijk is, een bedwelming 

onmiddellijk na de keelsnede) (eerste vraag betreffende de uitlegging, tweede vraag 

betreffende de geldigheid ten aanzien van de godsdienstvrijheid, derde vraag betreffende 

de geldigheid ten aanzien van de gelijke behandeling). 

2. Met deze zaak is het de eerste keer dat de bepaling van artikel 26 van Verordening 

1099/2009 aan het Hof wordt voorgelegd, waarbij het aan de lidstaten is toegestaan om 

stringentere voorschriften te handhaven of aan te nemen waarbij het dierenwelzijn meer 

wordt beschermd dan onder het uitzinderingsregime voor rituele onverdoofde 

slachtingen. Deze bepaling werd ingeroepen door enkele lidstaten om meer 

beschermende voorschriften te handhaven (met name Zweden en Finland) of om deze 

aan te nemen (met name Denemarken, Slovenië, Griekenland en Oostenrijk). Andere 

lidstaten passen de uitzonderingsregeling van artikel 4 lid 4 strikt toe door beperkingen 

en controles op de bestemming van onverdoofd geslacht vlees te voorzien (controles op 

de bestellingen, voorafgaande vergunningen, opvolging van de eindbestemming, 

etikettering) om zo na te gaan of er wel effectief sprake is van een "religieuze vereiste" 

in hoofde van de consument. 

3. De aangevochten Vlaamse regeling betreft een striktere nationale regeling waardoor een 

omkeerbare verdoving wordt voorgeschreven, en waardoor voorzien is dat, zolang er 

geen methode van omkeerbare verdoving bestaat (in casu voor volwassen runderen, en 

voor een beperktere overgangstijd voor kalveren), de verdoving onmiddellijk na de 

keelsnede (de "post-cut stunning") tijdelijk toegelaten blijft. 



 

 

5 

4. Zoals hiervoor in de Liga van Moskeeën zaak1 (dat de geldigheid van de 

slachthuisvereiste voor rituele slachtingen betrof), zijn de gestelde prejudiciële vragen 

van groot belang, niet alleen voor het beslechten van het geschil voor de verwijzende 

rechter, maar meer algemeen voor de hele Europese Unie, en stelt deze zaak 

maatschappelijk en politiek zeer gevoelige onderwerpen aan de orde, zoals de 

verhouding tussen de godsdienstvrijheid enerzijds en de bescherming van het 

dierenwelzijn anderzijds (beiden in de verdragen verankerd). 

2. HET RECHTSKADER 

2.1. Het recht van de Unie 

2.1.1. De verdragsbepalingen betreffende de vrijheid van godsdienst in verhouding met de 
vereisten van dienrenwelzijn, en de gelijke behandeling 

5. Artikelen 10, 20, 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

(Handvest) bepalen als volgt: 

"Artikel 10 

De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

1.   Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat 

tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, 

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

belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in 

de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 

2.   Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend volgens 

de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen. 

(…) 

Artikel 20 

Gelijkheid voor de wet 

Eenieder is gelijk voor de wet. 
                                                 

1  Arrest van het Hof van 29 mei 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, 
VZW e.a. tegen Vlaams Gewest, Zaak C-426/16, EU:C:2018:335. 
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Artikel 21 

Non-discriminatie 

1.   Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden. 

2.   Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen 

ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 

Artikel 22 

Verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal 

De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal." 

6.  Artikel 52 van het Handvest luidt: 

"Artikel 52 

Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen 

1.   Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden 

moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden 

eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts 

beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk 

beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan 

de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

2.   De door dit Handvest erkende rechten die voorkomen in bepalingen van de 

Verdragen, worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen die door 

deze Verdragen zijn gesteld. 

3.   Voor zover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn 

gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die 

welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet 

dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt. 
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4.  Voor zover dit Handvest grondrechten erkent zoals die voortvloeien uit de 

constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, moeten die rechten in 

overeenstemming met die tradities worden uitgelegd. 

5.   Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, kan uitvoering worden 

gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van de instellingen, organen en 

instanties van de Unie en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het recht van 

de Unie ten uitvoer brengen, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De 

rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging 

van genoemde handelingen en de toetsing van de wettigheid ervan. 

6.   Met de nationale wetgevingen en praktijken moet ten volle rekening worden gehouden, 

zoals bepaald in dit Handvest. 

7.  De toelichting, die is opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit 

Handvest van de grondrechten, wordt door de rechterlijke instanties van de Unie en 

van de lidstaten naar behoren in acht genomen." 

7.  Artikel 13 VWEU (voorheen Protocol nr. 33 bij het EG Verdrag) luidt als volgt: 

"Artikel 13 

 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."2 

2.1.2. De secundaire Unieregeling inzake het slachten  

8. Binnen dit primaire kader, heeft Verordening 1099/20093 een uitgewerkte regelgeving 

ingesteld om aan de nood om het dierenwelzijn zoveel mogelijk te beschermen op het 

                                                 

2  Tenzij anders vermeld, zijn onderstrepingen door de Commissie toegevoegd. 
3  Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij 

het doden, PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1.   
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ogenblik van het doden (de slachting) tegemoet te komen door een aantal essentiële 

verplichtingen voor te schrijven, met name betreffende de verdoving, de fixatie en de 

opleiding van vakbekwaam personeel, waarbij ook het respect voor de 

godsdienstvrijheid wordt in aanmerking genomen in verband met religieuze 

voorschriften om uitzonderlijk zonder verdoving te slachten, en waarbij ook de 

subsidiariteit wordt erkend door aan de lidstaten een marge te laten.  

9. De achttiende en zevenenvijftigste overweging van verordening 1009/2009 luiden: 

"(18) In Richtlijn 93/119/EG is een uitzondering toegestaan voor het bedwelmen bij 

religieuze slachtingen die in slachthuizen plaatsvinden. Aangezien de communautaire 

voorschriften die van toepassing zijn op religieus slachten, afhankelijk van de 

nationale contexten verschillend zijn omgezet en gezien het feit dat in de nationale 

regels rekening wordt gehouden met dimensies die verder gaan dan het doel van deze 

verordening, is het van belang dat de uitzondering op het bedwelmen voorafgaand 

aan het slachten gehandhaafd blijft; hierbij behouden de lidstaten echter een bepaalde 

mate van subsidiariteit. Deze verordening respecteert derhalve de vrijheid van 

godsdienst, evenals het recht voor iedereen om zijn godsdienst te belijden of 

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

toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften zoals verankerd 

in artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

(…) 

(57) 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 in 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 de lidstaten enige speelruimte toe te staan om 

                                                                                                                                             

Zie voor de daaraan voorafgaande regelgeving de artikelen 5, paragraaf 1, punt c en 5 paragraaf 2 Richtlijn 
93/119/EG van de raad van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 
PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21. 



 

 

9 

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." 

10. Artikel 4 van deze verordening luidt: 

"Artikel 4 

Verdovingsmethoden 

1.   Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens de methoden en 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 die de dood garandeert, zoals verbloeden, pithing, elektrocutie of 

langdurige blootstelling aan zuurstoftekort. 

2.   Bijlage I kan volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure en op basis van een 

advies van de EFSA worden gewijzigd teneinde recht te doen aan de 

wetenschappelijke en technische vooruitgang. 

 Elk van deze wijzigingen dient een niveau van dierenwelzijn te waarborgen dat ten 

minste gelijkwaardig is aan dat van de bestaande methoden. 

(…) 

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." 

11. Artikel 26 laat de lidstaten toe om stringentere (meer beschermende) voorschriften te 

handhaven of aan te nemen: 

"Artikel 26 

Stringentere nationale voorschriften 
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1.   Deze verordening belet de lidstaten niet nationale voorschriften te handhaven die 

op de datum van inwerkingtreding van deze verordening reeds van toepassing zijn en 

strekken tot een uitgebreidere bescherming van dieren bij het doden. 

De lidstaten delen die nationale voorschriften vóór 1 januari 2013 aan de Commissie 

mede. De Commissie brengt ze ter kennis van de andere lidstaten. 

2.   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 doen aan de Commissie kennisgeving van die nationale voorschriften. De 

Commissie brengt ze ter kennis van de andere lidstaten. 

(…)  

4.   De lidstaten verbieden of verhinderen niet dat producten van dierlijke oorsprong van 

in een andere lidstaat geslachte dieren op hun grondgebied in het verkeer worden 

gebracht op grond van het feit dat de betrokken dieren niet gedood zijn in 

overeenstemming met hun nationale voorschriften die strekken tot uitgebreidere 

bescherming van dieren bij het doden." 

12.  Bijlag I van verordening 1099/2009 bevat het overzicht van de methoden voor het 

(vooraf) bedwelmen van dieren, plus bijbehorende (bindende) specificaties, waardoor 

bepaalde methoden (mechanische methoden, elektrische methoden, 

atmosfeerbeheersingsmethoden of gassen, en overige methoden) voorgeschreven of 

toegelaten zijn voor bepaalde slachtingen en bepaalde diersoorten. Hierbij is op te 

merken dat sommige methoden onomkeerbaar zijn (bijvoorbeeld het penetrerend 

pentoestel), terwijl anderen omkeerbaar zijn of kunnen zijn (bijvoorbeeld elektrische 

bedwelming aan de kop).  

13. Voorts is op te merken dat in Bijlage I de bedwelming onmiddellijk na de keelsnede (de 

"post-cut stunning") niet als methode is voorzien. 
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2.2. Nationale regeling 

14. Sinds de zesde staatshervorming is deze materie een gewestbevoegdheid. 

15. Voor wat betreft het Vlaams Gewest, bepalen de artikelen 15 en 45ter van de Belgische 

wet van 14 augustus 1986 (Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren of 

Dierenwelzijnswet), zoals deze werd gewijzigd door het aangevochten decreet van 17 

juli 2017 van het Vlaams Parlement, als volgt (toepasselijk vanaf 1 januari 2019): 

 "Art. 15. § 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 de 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. 

(…) 

 Art. 45ter. In afwijking van artikel 15 mag de bedwelming bij runderen die geslacht 

worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, tijdelijk 

onmiddellijk na het kelen plaatsvinden, en dit tot op de datum dat de Vlaamse 

Regering bepaalt dat omkeerbare bedwelming voor deze diersoorten praktisch 

toepasbaar is."4 

                                                 

4  Uitgebreider geciteerd in punt B.1.1. van het verwijzingsarrest. 
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16. Op 1 maart 20195 bepaalde de Vlaamse regering de datum waarop de omkeerbare 

bedwelming voor de kalveren praktisch toepasbaar is, zoals vermeld in artikel 45ter van 

de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, op 1 

januari 2020. Vanaf die datum zal de bedwelming onmiddellijk na het kelen (de "post-

cut stunning") bijgevolg voor kalveren niet meer zijn toegelaten bij toepassing van 

artikel 45ter. 

17. Voor volwassen runderen is de datum waarop de omkeerbare bedwelming praktisch 

toepasbaar zal zijn, en dus de bedwelming onmiddellijk na het kelen niet meer zal zijn 

toegelaten bij toepassing van artikel 45ter, nog niet bepaald. 

18. Voor wat betreft het Waals gewest, werd bij decreet van het Waals parlement van 18 mei 

2017 een gelijkaardige regeling ingevoerd, met ingang van 1 september 20196. Dit 

decreet werd vervangen door het Waalse Dierenwelzijnswetboek van 4 oktober 2018, 

waarbij dezelfde bepalingen met dezelfde datum van inwerkingtreding werden 

overgenomen7.  

19. Vóór de invoering van de aangevochten regeling door het Vlaams Gewest en de 

gelijkaardige Waalse regeling, bestond er in België de mogelijkheid om bij uitzondering 

op de algemene regel onverdoofd ritueel te slachten, zonder beperkingen betreffende 

hoeveelheden of een verplichting om vraag aan te tonen of om het vlees als onverdoofd 

geslacht te etiketteren8.  

20. Deze wettelijke regeling geldt nog steeds voor het Brusselse Gewest en luidt als volgt: 

"Art. 16. 

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

volgens de minst pijnlijke methode plaatshebben. 

                                                 

5  Zie website: https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780272d39 . 
6  Punt B.3 van het verwijzingsarrest. 
7  Punt B.3 van het verwijzingsarrest. Het is door deze vervanging dat de parallelle zaak tegen het Waalse 

decreet zonder voorwerp is geworden. 
8  In het arrest Liga van Moskeeën (Zaak C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335) is wel bevestigd dat deze 

slachtingen in slachthuizen moeten worden uitgevoerd. 
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 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."9 

3.  DE FEITELIJKE CONTEXT VAN HET HOOFDGEDING EN DE PREJUDICIËLE VRAGEN 

3.1. De totstandkoming van de aangevochten regelgeving van het Vlaams 
Gewest en de gelijkaardige regelgeving van het Waalse Gewest, van enkele 
andere lidstaten en van enkele derde landen. 

3.1.1. De (aangevochten) Vlaamse regelgeving 

21. Ingevolge een groeiende aandacht voor het dierenwelzijn zowel bij het publiek10 als in 

veterinaire et wetenschappelijke middens11, en tegen een achtergrond van het bestaan 

van verschillende stromingen binnen zowel de Islamitische als Joodse 

geloofsgemeenschappen met betrekking tot de al dan niet verenigbaarheid van het 

verdoofd slachten met de religieuze vereisten van de het ritueel slachten (de Joodse 

Shehita met het oog op het bekomen van Kosher vlees en de Islamitische rituele 

slachting met het oog op het bekomen van Halal vlees), voor zover de verdoving 

                                                 

9  Geciteerd in punt B.2.1. van het verwijzingsarrest 
10  Zie bijvoorbeeld het DIAREL project tussen 2006 en 2010 waarbij een pruridisciplinaire dialoog werd 

gelanceerd rond het onverdoofd ritueel slachten en dat is uitgemond in een reeks rapporten vanuit 
verschillende invalshoeken (religieus, veterinair-wetenschappelijk, juridisch, ethisch, media, publieke 
opinie): http://www.dialrel.eu/ . 

11  Zie bijvoorbeeld (buiten de betreffende rapporten van het DIAREL project vermeld in vorige voetnoot) de 
adviezen van nationale en internationale wetenschappelijke instanties en verenigingen van dierenartsen tot 
een volledige afschaffing van onder meer de rituele uitzonderingen op het verbod op onverdoofd slachten 
werden uitgebracht, met name in 2004 door het EFSA (zie website: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2004.45/epdf ) alsook in 2010 door de Raad voor 
Dierenwelzijn (website: https://www.lne.be/het-onverdoofd-slachten-volgens-de-religieuze-ritus ) en in 
2015 door de Vereniging van Vlaamse Dierenartsen (zie website: 
http://www.vladiver.org/Nieuws/Index/88fb0098-56a6-4ebb-a12f-a47d00ada57e en op website van 
dierenrechtenorganisatie GAIA:   
http://www.gaia.be/sites/default/files/campaigns/attachments/open_brief_onverdoofd_slachten.pdf ).   
Zie hierover ook punt 1.1.1. van de Memorie van Toelichting van het bestreden decreet, Stuk 1213 (2016-
2017, website: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1281031 ): "De publieke opinie hecht steeds meer 
belang aan dierenwelzijn en verwacht dan ook van de overheid dat ze een consequent en vooruitstrevend 
dierenwelzijnsbeleid uittekent. De roep om niet langer uitzonderingen toe te staan op de verplichte 
voorafgaande bedwelming voor het slachten van dieren klinkt daarbij steeds luider. De European Food 
Safety Authority (EFSA) bracht in 2004 een ‘scientific opinion’, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, 
uit waarin werd besloten dat door de ernstige problemen op het vlak van dierenwelzijn, verbonden aan het 
onbedwelmd slachten, dieren steeds bedwelmd zouden moeten worden voor het slachten. De Raad voor 
Dierenwelzijn bracht in 2010 eenzelfde advies uit." 
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omkeerbaar is12, werden in het Vlaams Parlement decreetvoorstellen ingediend in de 

loop van 2014 en 201513.  

22. Over deze voorstellen van decreet werd het advies ingewonnen van de Raad van State 

(die een kritisch advies uitbracht)14, en er werden hoorzittingen gewijd en een 

gedachtewisseling georganiseerd over deze problematiek (ook over de problematiek van 

tijdelijke slachtvloeren)15. Na een eerste impliciete verwerping door de bevoegde 

commissie van het Vlaams Parlement16, werd over de voorstellen een 

bemiddelingsopdracht gegeven aan de heer Vanthemsche om een dialoog aan te gaan 

met de geloofsgemeenschappen en andere betrokkenen, met het oog op een significante 

verbetering van het dierenwelzijn bij het ritueel slachten, en om daarna voorstellen voor 

oplossingen aan te reiken. Op 29 maart 2017 werd het verslag van de heer 

                                                 

12  Over het bestaan van verschillende stromingen binnen de Islamitische geloofsgemeenschappen, waarbij een 
minderheidstroming de verdoving aanvaard, zie Arrest Liga van Moskeeën (C-426/16, 
ECLI:EU:C:2018:335), punten 12 en 50.   
Voor wat betreft de Joodse geloofsgemeenschappen, blijkt het bestaan van een (kleine) minderheidsstroming 
die de voorafgaandelijke verdoving zelfs als een religieuze vereiste ziet, uit de tussenkomst van opperrabbijn 
Moishe Friedman.  
Zie ook het rapport van de heer Vanthemsche, Bijlage 1, pg. 9.  

13  Voorstellen van decreet, Parlementaire Stukken Vlaams Parlement. 2014-2015 111/1 en 351/1, op website 
Vlaams Parlement http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g111-1.pdf en 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g351-1.pdf.  

14  Advies Raad van State 59.484/3 en 59.485/3, 29 juni 2016, Parlementaire Stukken Vlaams Parlement. 2014-
2015, 111/2 en 351/2, op website Vlaams Parlement http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-
2015/g351-2.pdf en http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g111-2.pdf ). 

15  Zie Parlementaire Stukken Vlaams Parlement. 2014-2015, 420/1 en 466/1 en 2015-2016, 733/1, op website 
Vlaams Parlement: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g733-1.pdf , 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g466-1.pdf en  
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g420-1.pdf ). 

16  Zie Parlementaire Stukken Vlaams Parlement 2014-15, 111/6, op website van het Vlaams parlement: 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/980692. 
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Vanthemsche17 voorgesteld in het Vlaams Parlement en besproken tijdens een 

gedachtewisseling18 (bijgevoegd als Bijlagen 1 en 2). 

23. Op grond van de uitkomst van deze gedachtewisseling werd op 26 juni 2017 het nieuwe 

voorstel van decreet neergelegd19 (bijgevoegd als Bijlage 3) dat in essentie overeenkomt 

met de eerdere voorstellen en zal leiden tot het betwiste decreet.  

24. In de toelichting bij dit nieuwe voorstel gaan de initiatiefnemers eerst in op het eerdere 

kritische advies van de Raad van State op de eerdere voorstellen, dat extensief wordt 

geciteerd (Bijlage 3, punt 1.1.3.). 

25. Daarna verklaren de indieners hoe zij de afweging beoordelen tussen het dierenwelzijn 

en de godsdienstvrijheid (punt 1.1.4.).  

26. Daarbij verwijzen zij eerst naar de verschillende opvattingen die voornamelijk binnen de 

Islam bestaan, maar ook binnen het Jodendom (punt 1.1.4.1.), om daarna te verwijzen 

naar de wetenschappelijke publicaties die aangeven dat slachtmethodes zonder enige 

verdoving ernstige pijn veroorzaken (tot zelfs 680 seconden), en dat deze pijn volledig 

kan worden vermeden door voorafgaande verdoving, en die verder aangeven dat de 

electronarcose een omkeerbare verdoving veroorzaakt, zodat het dier zonder schade 

herstelt indien er geen keelsnede volgt op de verdoving. Verder wijzen de 

initiatiefnemers erop dat de verdoving onmiddellijk na de keelsnede ("post-cut 

stunning") het lijden weliswaar niet volledig vermijdt, maar toch significant beperkt. 

Daarop verwijzen zij naar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat verdoving geen 

invloed heeft op het uitbloeden. Daarna bespreken de initiatiefnemers de huidige praktijk 

in Vlaanderen in een aantal andere landen, waaruit blijkt dat ook in overwegend 

Islamitische landen vlees uit rituele slachting met verdoving wordt geproduceerd of 
                                                 

17  Vanthemsche, P. 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 (als Bijlage 1 gevoegd bij deze Schriftelijke Opmerkingen), Bijlage 2 bij 
het verslag van de gedachtewisseling over het rapport met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, 
Parlementaire Stukken Vlaams Parlement.  2016-17, nr. 1134/1, op de website van het Vlaams Parlement: 
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1258795. 

18  Zie verslag van de gedachtewisseling over het rapport met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten, 
Parlementaire Stukken Vlaams Parlement.  2016-17, nr. 1134/1, op website van het Vlaams Parlement:  
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1259052. 

19  Voorstel Decreet, Parlementaire Stukken Vlaams Parlement 2016-17, nr. 1213/1, op website Vlaams 
parlement: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1281031. 
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ingevoerd, waarbij in bepaalde gevallen verdoving wordt opgelegd voor of net na de 

keelsnede wordt opgelegd ("post-cut stunning") (punt 1.1.4.3.).  

27. Verder verwijst de toelichting naar de dialoog die in 2016-2017 werd gevoerd door de 

heer Vanthemsche (Bijlage 1), waarna deze "rekening houdend met de resultaten van 

die dialoog, de voorschriften van de islamitische en joodse riten, en de huidige stand van 

de wetenschappelijke kennis" het voorstel formuleerde om omkeerbare niet dodelijke 

verdoving op te leggen, waarbij ook "post-cut stunning" zou worden toegelaten voor de 

diersoorten waarvoor geen bruikbare omkeerbare verdoving bestaat (punten 1.1.4.4.).  

28. Hierop toetsten de indieners dat voorstel aan de rechtspraak van het EHRM en de 

adviezen van de Raad van State (punt 1.1.4.5.). Daarbij komen zij tot de conclusie dat 

het verbod geen inmenging in de godsdienstvrijheid zou uitmaken, en dat zelfs indien er 

een inmenging zou zijn, deze de verantwoordingstoets zou doorstaan aangezien deze bij 

wet zou worden voorzien, voor een wettig doel, en noodzakelijk is in een democratische 

samenleving (proportionaliteit). Hierbij wijzen de indieners naar het belang van de 

bescherming van de dieren in de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het 

Belgische Grondwettelijk Hof, en naar de mogelijkheid om een ernstige aantasting van 

het dierenwelzijn te vermijden door voorafgaande omkeerbare verdoving voor te 

schrijven.  

29. Wat betreft de evaluatie van alternatieve minder ingrijpende maatregelen, overwegen de 

indieners als volgt:  

 " Hoewel andere, minder ingrijpende maatregelen dan een verbod op slachten zonder 

voorafgaande bedwelming de negatieve impact van die slachtmethode op het 

dierenwelzijn enigszins zouden kunnen beperken, kunnen dergelijke maatregelen niet 

verhinderen dat een zeer belangrijke aantasting van het dierenwelzijn zou blijven 

bestaan. De afstand tussen het stoppen van vermijdbaar dierenleed enerzijds, en 

slachten zonder voorafgaande bedwelming anderzijds, blijft dan ook zeer groot, zelfs 

als minder ingrijpende maatregelen om de aantasting van het dierenwelzijn zo veel 

mogelijk te beperken zouden worden genomen."20  

                                                 

20  Bijlage 3, pg. 15-16. 
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30.  In antwoord op de kritiek met betrekking tot de religieuze vereiste van een maximale 

uitbloeding, roepen de indieners een wetenschappelijk argument in: 

 " Zowel de joodse als de islamitische ritus vereisen een maximale uitbloeding van het 

dier. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de vrees dat bedwelming een 

negatieve invloed zou hebben op de uitbloeding, ongegrond is (met hier verwijzing 

naar een advies van de Raad voor het Dierenwelzijn van 2007)."21 

31. Hierna maken de indieners als volgt de afweging van een (eventuele) inmenging in de 

godsdienstvrijheid om te concluderen dat de hoofdregel van het voorstel (omkeerbare 

verdoving) proportioneel is:  

 "Daarnaast vereisen beide riten dat het dier ongeschonden en gezond is op het 

moment van het slachten en dat het sterft ten gevolge van het bloedverlies. Zoals werd 

uiteengezet (…) is elektronarcose een omkeerbare of reversibele (niet-lethale) 

bedwelming, waarbij het dier, als het niet gekeeld wordt, na korte tijd opnieuw bij 

bewustzijn zal komen en geen negatieve effecten van de bedwelming zal ondervinden. 

Wordt het dier onmiddellijk na de bedwelming gekeeld, dan zal het overlijden louter 

als gevolg van het bloedverlies. Daarmee rekening houdend, kan de conclusie in het 

rapport van de heer Vanthemsche bijgetreden worden. Die conclusie luidt dat de 

toepassing van omkeerbare, niet-lethale verdoving bij de praktijk van ritueel slachten, 

een proportionele maatregel is die de geest van ritueel slachten in het kader van de 

vrijheid van godsdienst respecteert en maximaal rekening houdt met het welzijn van 

de betrokken dieren. Een verplicht gebruik van elektronarcose voor slachtingen 

volgens speciale methoden die vereist zijn voor slachtingen volgens speciale methoden 

die vereist zijn voor religieuze riten, doet dan ook op zijn minst niet op onevenredige 

wijze afbreuk aan de vrijheid van godsdienst. 

(…) 

 Tot slot wordt niet geraakt aan de mogelijkheid om vlees en vleesproducten van dieren 

die onbedwelmd werden geslacht, binnen te brengen in Vlaanderen. Op die manier zal 

                                                 

21  Bijlage 3, pg.16. 
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het voor gelovigen die toch nog vlees van onbedwelmd geslachte dieren zouden 

willen consumeren, dan ook mogelijk zijn om dat gewoon te blijven doen."22 

32. Daarna maken de indieners de afweging voor de overgangsmaatregel betreffende de 

"post cut stunning" voor kalveren en runderen, waarvoor voorlopig enkel onomkeerbare 

verdovingsmethoden bestaan (penschiettoestel), om te concluderen dat ook de 

overgangsmaatregel in het voorstel (tijdelijk "post cut stunning") eveneens proportioneel 

is: 

 "De hersenschade die veroorzaakt wordt door het penschiettoestel, leidt echter niet tot 

de onmiddellijke dood van het dier. Wordt het dier onmiddellijk na de bedwelming 

gekeeld, dan zal de dood intreden uitsluitend als gevolg van de verbloeding. Die 

bedwelmingsmethode voldoet dan ook wel aan de vereiste dat het dier alleen mag 

sterven ten gevolge van verbloeding. 

 Het gebruik van het penschiettoestel onmiddellijk na de keelsnede (post-cut stunning) 

versnelt het bewustzijnsverlies van de betrokken dieren op zeer significante wijze en 

heeft een grote winst op het vlak van dierenwelzijn tot gevolg. Bovendien garandeert 

die methode dat het dier ongeschonden is op het moment van slachten en dat het dier 

sterft door verbloeding. Die methode respecteert dan ook maximaal de geest van 

ritueel slachten in het kader van de vrijheid van godsdienst, terwijl bovendien 

rekening wordt gehouden met het welzijn van de betrokken dieren. Ook hier kan de 

conclusie in het rapport van de heer Vanthemsche dat de toepassing van ‘post-cut 

stunning’ bij runderen een proportionele maatregel is, bijgetreden worden. In 

afwachting van de ontwikkeling van een bruikbare methode voor reversibele 

bedwelming van runderen, is ‘post-cut stunning’ voor die dieren dan ook de maatregel 

die het best de bescherming van het dierenwelzijn garandeert, waarbij tegelijkertijd 

op zijn minst niet op onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan aan de vrijheid van 

godsdienst."23 

                                                 

22  Bijlage 3, pg. 16-17. 

23  Bijlage 3, pg. 16-17. 
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33. Op grond van deze overwegingen van de indieners werd het decreet op 28 juni 2017 

besproken in de plenaire vergadering24, en daarop unaniem (met één onthouding) 

aangenomen25, en op 7 juli 2017 afgekondigd. Het decreet werd gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 18 juli 201726 en trad in werking op 1 januari 2019. 

34. Op 27 november 2018 werd deze regeling bij toepassing van artikel 26, lid 2, tweede 

alinea aan de Commissie ter kennis gebracht (met het oog op kennisgeving aan de 

andere lidstaten). 

35. Zoals reeds aangeven, bepaalde de Vlaamse regering op 1 maart 201927, op basis van 

een wetenschappelijke studie (waarbij een praktijktest wordt beschreven), de datum 

waarop de omkeerbare bedwelming voor de kalveren praktisch toepasbaar zou zijn op 1 

januari 2020, zodat vanaf die datum de bedwelming onmiddellijk na het kelen (de "post-

cut stunning") voor kalveren niet meer zijn toegelaten zal zijn. Voor volwassen runderen 

werd deze datum nog niet bepaald. 

3.1.2. De gelijkaardige Waalse regelgeving en de regelgeving in andere lidstaten  

36. Rond dezelfde periode werd er ook een initiatief genomen in het Waalse Parlement28 dat 

leidde tot het Decreet van 17 mei 201729 (eveneens unaniem aangenomen met één 

onthouding), dat behoudens de iets latere inwerkingtreding gelijkaardig is met de 

Vlaamse regeling. 

37. Ook dit decreet werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, maar door de 

vervanging van dit decreet door het Waalse Dierenwelzijnswetboek van 4 oktober 2018, 

waarbij dezelfde bepalingen met dezelfde datum van inwerkingtreding werden 

                                                 

24  Bijlage 4, pg. 81-91. 

25  Bijlage 4, pg. 99. 

26  Belgisch Staatsblad, Nr. 181, 18 juli 2017, pg. 73317. 
27  Zie op de website van de Vlaamse Regering:   

https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780272d39. 
28  Voorstellen van decreet 110(2014-2015) N° 1 en 604(2015-2016) N°, later ingetrokken en vervangen door 

voorstel 781(2016-2017). 
29  Zie op website van het Waals Parlement:  

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/781_6.pdf. 
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overgenomen30, werd die rechtszaak zonder voorwerp31. Deze bepalingen van het 

Waalse Dierenwelzijnswetboek werden op hun beurt aangevochten voor het 

Grondwettelijk Hof, met een verzoek tot schorsing. Bij haar arrest van 18 juli 201932 

heeft het Grondwettelijk Hof het schorsingsverzoek afgewezen, en het onderzoek van de 

beroepen tot nietigverklaring opgeschort tot het arrest in onderhavige zaak.  

38. Op haar eigen initiatief volgt de Commissie de situatie in de lidstaten niet in detail, maar 

op grond van kennisgevingen op grond van artikelen 23 en/of 26 van Verordening 

1099/2009 kan de Commissie het volgende algemeen beeld van de situatie geven, 

waarbij vrij grote verschillen tussen de lidstaten bestaan. 

39. De meerderheid van de lidstaten laat onverdoofd slachten op grond van artikel 4, lid 4 

van Verordening 1099/2009 toe, maar hierbij hebben sommigen bijkomende nationale 

maatregelen genomen om te verzekeren dat het uitzonderingsregime voor onverdoofd 

ritueel slachten enkel wordt gebruikt om werkelijke religieuze vereisten te voldoen. In 

een aantal lidstaten, met name Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Litouwen 

werden systemen van administratieve vergunningen voor rituele onverdoofde 

slachtingen in het leven geroepen.  Zo is bijvoorbeeld de regeling in Duitsland dat locale 

religieuze gemeenschappen (en dus niet de slachthuizen) een voorafgaande vergunning 

moeten bekomen op grond van een onderbouwde een volledige opgave van de 

dwingende noden van de betroffen religieuze gemeenschap, hierbij inbegrepen de 

noodzakelijke hoeveelheden en de religieuze verantwoording van de dwingende vereiste 

om onverdoofd te slachten. Bijkomende maatregelen zijn voorzien om te verzekeren dat 

geen oneverdoofd geslacht vlees in de algemene comsumptie terechtkomt. Ook in 

Frankrijk warden maatregelen in het leven geroepen om de overeenstemming na te gaan 

van de volumes onverdoofd geslacht vlees en de leveringen aan de halal en kosher 

distributie. Litouwen vereist de traceerbaarheid alsook een etikettering van het vlees dat 

voortkomt uit onverdoofde slachting.  

                                                 

30  Punt B.3 van het verwijzingsarrest. Het is door deze vervanging dat de parallelle zaak tegen het Waalse 
decreet zonder voorwerp is geworden. 

31  Arrest nr. 52/2019 van 4 april 2019, zie website: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-052n.pdf 
(in het Nederlands) en https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-115f.pdf (in het Frans). 

32  Arrest nr. 115/2019 van 18 juli 2019, zie website: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-115n.pdf  
(in het Nederlands) en https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-115f.pdf (in het Frans). 
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40. In een aantal lidstaten, met name Zweden en Finland waren er vooraf bestaande 

striktere voorschriften met betrekking tot rituele slachtingen, die gelijkaardig of 

verdergaand zijn dan de bestreden voorschriften, en die kunnen worden gehandhaafd bij 

toepassing van artikel 26 lid 1 van Verordening 1099/2009.  

41. Denemarken en Slovenië hebben in 2014 medegedeeld dat ze bij toepassing van artikel 

26, lid 2, eerste alinea c) van Verordening 1099/2009 niet langer onverdoofd slachten 

toelaten, terwijl Estland, Griekenland en Oostenrijk hebben medegedeeld dat, zonder dat 

hierbij onverdoofd slachten wordt verboden, verdoving onmiddellijk na de keelsnede 

("post cut stunning") verplicht wordt opgelegd.  

42. Om niet vooruit te lopen op mogelijke opmerkingen van de betrokken lidstaten legt de 

Commissie de kennisgevingen en administratieve correspondentie niet neer, maar het 

houdt deze wel ter beschikking van het Hof, indien het zou wensen in detail kennis te 

nemen van deze nationale regelingen. 

3.2. De procedure ingeleid door de Joodse en Islamitische belanghebbenden het 
arrest van de verwijzende rechter met de prejudiciële vragen 

43. In vijf afzonderlijke verzoeken heeft een groot aantal joodse en islamitische organisaties 

en persoonlijkheden het decreet van 7 juli 2017 aangevochten voor het Grondwettelijk 

Hof, waarbij een aantal grotendeels gelijklopende middelen werden ingeroepen 

betreffende de miskenning van: 

I. Verordening 1099/2009, met in het bijzonder (A) door het ontnemen van de 

door artikel 4, lid 4 gewaarborgde mogelijkheid om onverdoofd te slachten en 

(B) de niet tijdige kennisgeving aan de Commissie, zoals vereist door artikel 

26, lid 2 

II. De vrijheid van godsdienst (A) door het onmogelijk te maken onverdoofd te 

slachten volgens de religieuze voorschriften en (B) door het onmogelijk te 

maken vlees te verschaffen dat volgens deze voorschriften werd geslacht. 

III. Het beginsel van scheiding tussen kerk en staat 

IV. Het recht op vrije beroepskeuze, de vrijheid van ondernemen, en het vrij 

verkeer van goederen en diensten, alsook het verbod de mededingen te 

verstoren 

V. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (A) tussen joodse en 

islamitische gelovigen enerzijds en mensen die niet zijn onderworpen aan 

religieuze voedselvoorschriften anderzijds (B) tussen personen die dieren 
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doden bij uitoefening van jacht of visvangst of bij het bestrijden van 

schadelijke dieren en personen die dieren doden volgens religieuze 

voorschriften, en (C) tussen joodse enerzijds en islamitische gelovigen 

anderzijds (zie punt B.15. van het verwijzingsarrest). 

44. Na het beoordelen van de ontvankelijkheid van de verzoekschriften33 en de 

tussenkomsten34, verwijst het verwijzende rechtscollege naar het regelgevend Uniekader, 

en met name Verordening 1099/2009 en het Handvest, alsook naar de rechtspraak van 

het Hof inzake godsdienstvrijheid35.   

45. Met betrekking tot de godsdienstvrijheid, stelt het verwijzende rechtscollege vast dat 

artikel 4, lid 4 van Verordening 1099/2009, ingegeven door de bedoeling de vrijheid van 

godsdienst te eerbiedigen, een uitzondering bevat op de algemene regel van artikel 4, lid 

1 terwijl de machtiging van de lidstaten door artikel 26, lid 2, eerste alinea, c), om met 

het oog op het dierenwelzijn af te wijken van deze uitzondering, hierbij geen andere 

grenzen preciseert36, zodat de vraag rijst of deze machtiging maatregelen zoals vervat in 

het bestreden decreet toestaat of geldig kan toestaan37. Deze vraag slaat dus zowel op de 

interpretatie als op de geldigheid van artikel 26, lid 2, eerste alinea, c), van Verordening 

1099/2009. 

46. Daarop stelt het verwijzende rechtscollege vast, zonder zelf gemotiveerd te beslissen of 

the aangevochten maatregel de godsdienstvrijheid inperkt, dat uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt dat de decreetgever zich ervan bewust was dat de maatregel de 

vrijheid van godsdienst raakt38.  

47. Hierbij lijkt het verwijzende rechtscollege het verweer in hoofdorde van de Vlaamse 

regering dat de maatregel de vrijheid van godsdienst zelfs niet zou inperken, duidelijk 

                                                 

33  Punt B.9 van het verwijzingsarrest. 
34  Punt B.10 van het verwijzingsarrest. 
35  Punten B.18.1 tot B.22.3 van het verwijzingsarrest. 
36  Punt B.23.2. van het verwijzingsarrest. Hierbij heeft het Grondwettelijk Hof wel eerst vastgesteld dat 

inmiddels tijdens de procedure de kennisgeving (waarvoor geen termijn wordt opgelegd) aan de Commissie 
was gegeven. 

37  Punt B.23.3. van het verwijzingsarrest. 
38  Punt B.24.2 van het verwijzingsarrest. 
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(impliciet) af te willen wijzen, en de aangevochten voorschriften verder te willen 

beoordelen op de gemaakte evenwichtsafweging tussen het dierenwelzijn en de 

godsdienstvrijheid, en dus na te willen gaan of er in het licht van artikel 52, lid 1 van het 

Handvest, een voldoende verantwoording voorlicht voor van een inperking van de 

godsdienstvrijheid.  

48. Daarbij stelt het verwijzende rechtscollege vast dat de maatregel is ingegeven om het 

dierenwelzijn te bevorderen39.  

49. Met betrekking tot het zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de 

geloofsgemeenschappen, overweegt het verwijzende rechtscollege het volgende: 

 "Om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de desbetreffende 

religieuze gemeenschappen (Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-2017, nr. 1213-1, pp. 

15-16), heeft hij in het bestreden decreet een bepaling opgenomen naar luid waarvan 

het bedwelmingsprocedé omkeerbaar moet zijn en niet de dood van het dier tot gevolg 

mag hebben, indien het doden het voorwerp uitmaakt van bijzondere slachtmethodes, 

voorgeschreven door de ritus van een eredienst (artikel 15, § 2, van de wet van 14 

augustus 1986, zoals vervangen bij artikel 3 van het bestreden decreet). 

 De parlementaire voorbereiding doet ervan blijken dat de decreetgever van oordeel is 

geweest dat die bepaling tegemoetkomt aan de wensen van de religieuze 

gemeenschappen, doordat bij het toepassen van de techniek van de omkeerbare 

verdoving de religieuze voorschriften dat het dier niet gestorven zou mogen zijn op het 

ogenblik van het slachten ervan en dat het dier volledig zou dienen uit te bloeden, 

worden geëerbiedigd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-2017, nr. 1213-1, p. 16; 

Hand., Vlaams Parlement, 28 juni 2017, p. 83)."40 

50. Verder stelt het verwijzende rechtscollege vast dat de decreetgever de mogelijkheid om 

vlees uit onverdoofde rituele slachting in te voeren in aanmerking heeft genomen41.  

                                                 

39  Punt B.24.1 van het verwijzingsarrest. 
40  Punt B.24.2 van het verwijzingsarrest. 
41  Punt B.24.4 van het verwijzingsarrest. 
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51. Op grond van deze overwegingen concludeert het verwijzende rechtscollege dat de 

prejudiciële vragen zich opdringen respectievelijk betreffende de interpretatie en de 

geldigheid van artikel 26, lid 2, eerste alinea, c) van Verordening 1099/2009 (eerste en 

tweede vraag). 

52. Daarnaast stelt het verwijzende rechtscollege de vraag naar discriminatie tussen rituele 

slachtingen (waarvoor (omkeerbare) verdoving in de regel wordt opgelegd, met een 

tijdelijke uitzondering ("post cut stunning") voor runderen) en het doden van dieren in 

het kader van jacht, visvangst of culturele evenementen (waarvoor de 

verdovingsverplichting niet geldt) (derde vraag). 

53. Hierop stelt het verwijzende rechtscollege drie prejudiciële vragen, die als volgt luiden:  

 "1. Dient artikel 26, lid 2, eerste alinea, c), van de verordening (EG) nr. 1099/2009 van 

de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, te 

worden geïnterpreteerd in die zin dat het de lidstaten is toegestaan om, in afwijking 

van de in artikel 4, lid 4, van die verordening vervatte bepaling en met het oog op het 

bevorderen van het dierenwelzijn, voorschriften aan te nemen zoals vervat in het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 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 », voorschriften die voorzien, 

enerzijds, in een verbod op het onverdoofd slachten van dieren dat ook geldt voor de in 

het kader van een religieuze rite uitgevoerde slachting en, anderzijds, in een alternatief 

verdovingsprocedé voor de in het kader van een religieuze rite uitgevoerde slachting, 

gebaseerd op de omkeerbare verdoving en op het voorschrift dat de verdoving niet de 

dood van het dier tot gevolg mag hebben? 

 2. Schendt, indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 

beantwoord, artikel 26, lid 2, eerste alinea, c), van de voormelde verordening, in de in 

de eerste vraag vermelde interpretatie, artikel 10, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie? 

 3. Schendt, indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 

beantwoord, artikel 26, lid 2, eerste alinea, c), in samenhang gelezen met artikel 4, lid 

4, van de voormelde verordening, in de in de eerste vraag vermelde interpretatie, de 

artikelen 20, 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

doordat voor het doden van dieren volgens speciale methodes die vereist zijn voor 
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religieuze riten slechts is voorzien in een voorwaardelijke uitzondering op de 

verplichting het dier te verdoven (artikel 4, lid 4, juncto artikel 26, lid 2), terwijl voor 

het doden van dieren tijdens de jacht, de visserij en tijdens sportieve en culturele 

evenementen, om de redenen vermeld in de overwegingen van de verordening, is 

voorzien in bepalingen naar luid waarvan die activiteiten niet onder het 

toepassingsgebied van de verordening vallen, dan wel niet onder de verplichting het 

dier te verdoven bij het doden ervan (artikel l, lid l, tweede alinea, en lid 3)?" 

4. BEANTWOORDING VAN DE PREJUDICIËLE VRAGEN  

4.1. Het standpunt van partijen in het geschil voor de verwijzende rechter en de 
prejudiciële vragen 

54. Voor de nationale rechter hebben de betrokken partijen (de verzoekende partijen, de 

tussenkomende partijen en de institutionele partijen die opkomen ter verdediging van het 

bestreden decreet) zich op diametraal tegengestelde uitgangspunten gesteld.  

55. Voor de Joodse en Islamitische verenigingen en individuen (gesteund door een groot 

aantal tussenkomende partijen) is, in essentie, het verbod op onverdoofd slachten een 

niet proportionele inbreuk op hun vrijheid van godsdienst, en dus strijdig, terwijl voor de 

Vlaamse regering (gesteund door de Waalse regering, de dierenrechteorganisatie GAIA 

en Moishe Friedman42) er in hoofdorde geen inperking voorligt, en in subsidiaire orde, 

indien er al een inperking zou bestaan, deze in elk geval gerechtvaardigd is. 

56. Zoals hoger reeds opgemerkt, verwerpt het verwijzende rechtscollege (impliciet) het 

verweer in hoofdorde, namelijk dat er geen inperking zou zijn van de godsdienstvrijheid 

(zie punt 47).  

57. Wat betreft het verweer in subsidiaire orde op het punt van de verantwoording van de 

inperking van de godsdienstvrijheid op grond van artikel 52, lid 1 van het handvest, en 

met name op het punt van de wettelijke grondslag, van het respect voor de wezenlijke 

inhoud van het recht, van het bestaan van een erkende doelstelling en van de 

evenredigheid van de maatregel, gaat het verwijzende rechtscollege alsnog niet in detail 

in op de beoordeling van de door de Vlaamse regering ingeroepen verantwoording. 

                                                 

42  Deze tussenkomende partij steunt zijn argumentatie op een religieuze vereiste om te verdoven alvorens te 
slachten. 
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Enkel de vaststelling dat de maatregel tot doel heeft het dierenwelzijn te bevorderen43 

lijkt aan te geven dat het verwijzende rechtscollege aanvaardt dat de maatregel 

ingegeven is door een erkende doelstelling. Voor wat betreft de evenredigheid 

daarentegen, beperkt het verwijzende rechtscollege zich tot het weergeven van de 

parlementaire overwegingen, zonder deze te beoordelen, en tot het opwerpen van de 

interpretatie- en geldigheidsvragen. Het is hierbij niet duidelijk of het verwijzende 

rechtscollege zelf ernstige twijfels heeft over de geldigheid van artikel 26, lid 2, alinea 1, 

c) van Verordening 1099/2009 of niet. 

4.2. De beantwoording van de eerste twee vragen 

4.2.1. Opmerkingen vooraf 

4.2.1.1.Algemene structuur in een drieluik van de bepalingen aangaande het slachten en de 
voorafgaande verdoving 

58. Voor een goed begrip van de functie van artikel 26, lid 2, alinea 1, c) van Verordening 

1099/2009, dient ment oog te hebben voor de algemene structuur (de "architectuur" van 

het geheel) van de drie bepalingen aangaande het slachten en de voorafgaande 

verdoving. 

59. (1) Vooreerst is de algemene regel, luidens artikel 4, lid 1 van Verordening 1099/2009 

dat altijd (behoudens enkele uitzonderingen die hier niet relevant zijn) een voorafgaande 

verdoving voor het slachten toe te passen. Het Hof heeft reeds aangegeven dat deze 

algemene regel is ingegeven om zo het dierenwelzijn te waarborgen44. De 

verdovingsmethoden, die omkeerbaar of onomkeerbaar kunnen zijn, worden in Bijlage I 

van Verordening 1099/2009 in detail uiteengezet. 

60. (2) Daarna, als uitzondering op deze algemene regel, die dus strikt dient te worden 

toegepast, bepaalt artikel 4, lid 4 dat indien dit vereist is voor rituele slachtingen, de 

slachting zonder voorafgaande verdoving is toegelaten. Het Hof heeft reeds onderstreept 

dat, zoals ook blijkt uit punt 18 van de considerans, deze uitzondering is voorzien om 

zodoende de godsdienstvrijheid, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Handvest, te 

                                                 

43  Punt B.24.1 van het verwijzingsarrest. 
44   Arrest van het Hof van 26 februari 2019, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) tegen Ministre 

de l'Agriculture et de l'Alimentation e.a., Zaak C-497/17, EU:C:2019:137, punten 44 tot 47. 
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verzekeren45. Maar het Hof heeft niet aanvaard dat dergelijke onverdoofde slachting 

het dierenwelzijn op gelijke manier zouden waarborgen46. Met andere woorden vanuit 

het standpunt van het dierenwelzijn staat juridisch vast (op grond van de wetenschap) dat 

de onverdoofde slachting een methode is die gedurende een zekere tijd (ernstig) lijden 

veroorzaakt.  

61. (3) Tenslotte voorziet artikel 26, vanuit een perspectief van flexibiliteit (subsidiariteit), 

een toelating dat lidstaten nationale voorschriften kunnen aannemen die strekken tot 

uitgebreidere bescherming van dieren bij het doden dan wat is voorzien met betrekking 

tot het slachten, en daarmee verband houdende activiteiten, van dieren overeenkomstig 

het uitzonderingsregime van artikel 4, lid 4., of dergelijke voorschriften kunnen 

handhaven. Deze voorschriften moeten worden ter kennis worden gebracht van de 

Commissie (die de andere lidstaten hiervan in kennis brengt), maar zijn niet het 

voorwerp van enige goedkeuringsprocedure door de Commissie. Deze toelating of 

machtiging om het uitzonderingsregime van artikel 4, lid 4 in te perken gaat dus terug in 

de richting van de algemene regel. Hierbij dient echter wel, zoals blijkt uit artikel 26, lid 

4 van Verordening 1099/2009 de interne markt te worden gerespecteerd. 

62. Vanuit deze algemene structuur en de onderlinge verbanden tussen deze bepalingen lijkt 

het niet meer dan logisch dat ook bij de beoordeling van de grenzen aan deze machtiging 

van de lidstaten om dergelijke nationale voorschriften aan te nemen ook artikel 10 van 

het Handvest dient in aanmerking te worden genomen.  

63. Gezien deze toelating volgens punten 18 en 57 van de considerans op flexibiliteits- of 

subsidiariteitsmotieven is gesteund, bestaat uiteraard de mogelijkheid dat de lidstaten, in 

functie van hun eigen onderscheiden maatschappelijke context en verschillende 

gevoeligheden op het vlak van het dierenwelzijn en de godsdienstvrijheid, beslissen om 

al dan niet gebruik te maken van deze toelating en, indien ze er gebruik van maken, 

bestaat dan ook de kans dat ze onderling zeer verschillende voorschriften aannemen. 

Binnen het uniforme kader van Verordening 1099/2009 is er dus geen uniformiteit 

                                                 

45  Arrest Liga van Moskeeën (C-426/16, EU:C:2018:335), punten 56 tot 58. 
46  Arrest OABA (C-497/17, EU:C:2019:137), punten 48 tot 50.  
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voorzien voor wat betreft de nationale uitwerking van de stringentere meer 

beschermende voorschriften.  

64. Bijgevolg dienen de nationale voorschriften, zoals deze van het bestreden decreet, geval 

per geval te worden beoordeeld in hun eigen context, en dit in het licht van algemeen 

geldende principes van het Unierecht. Betreffende deze principes kan het Hof nuttige 

richtsnoeren aanreiken in antwoord op prejudiciële vragen, maar de toetsing van de 

afweging dient in fine door de nationale rechter te worden verricht. Hierbij kan dan ook 

niet afgeleid worden uit een positieve evenredigheidsafweging in een bepaalde lidstaat 

dat een zelfde of een gelijkaardig voorschrift in een andere lidstaat ook moet worden 

aanvaard als evenredig, noch dat uit een negatieve afweging voortvloeit dat een zelfde of 

een gelijkaardige regelgeving noodzakelijkwijs zou stranden als onevenredig in een 

andere lidstaat.  

4.2.1.2.Het respectievelijke belang van het Handvest van de grondrechten en het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)  

65. In de mate dat de verwijzende rechter ook naar artikel 9 EVRM verwijst, wil de 

Commissie eraan herinneren, in de lijn van de vaste rechtspraak van het Hof, dat, hoewel 

de door het EVRM erkende grondrechten als algemene beginselen deel uitmaken van het 

Unierecht47 (alsook van de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 

lidstaten), en ofschoon artikel 52, lid 3, van het Handvest bepaalt dat rechten uit het 

Handvest die overeenstemmen met door het EVRM gewaarborgde rechten, dezelfde 

inhoud en reikwijdte hebben als die welke er door dat verdrag aan worden toegekend, 

zolang de Unie geen partij is van het EVRM, dit verdrag geen formeel in de rechtsorde 

van de Unie opgenomen rechtsinstrument is48.  

66. De relevante bepalingen voor het beantwoorden van de prejudiciële vragen zijn derhalve 

de artikelen 10 en 52 van het Handvest, wat niet wegneemt dat de relevante rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake artikel 9 EVRM 

hiertoe ten zeerste relevant is.  

                                                 

47  Zie artikel 6, lid 3, VEU. 
48  Arresten van 26 februari 2013, Åkerberg Fransson, Zaak C-617/10, EU:C:2013:105, punt 44, van 

3 september 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commissie, Zaak C-398/13 P, EU:C:2015:535, punt 45, van 
15 februari 2016, N., Zaak C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punt 45, en van 28 juli 2016, Ordre des barreaux 
francophones et germanophone e.a./Ministerraad, C-543/14, EU:C:2016:605, punt 23. 
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4.2.2. Beantwoording van de eerste vraag naar de interpretatie van artikel 26, lid 2, c) 
van Verordening 1099/2009 in verband met de vereisten inzake de bescherming van 
de godsdienstvrijheid 

4.2.2.1.Inleiding  

67. De eerste vraag betreft in essentie de grenzen van de toelating aan de lidstaten om meer 

beschermende voorschriften aan te nemen bij toepassing van artikel 26, lid 2, alinea 1, c) 

van Verordening 1099/2009 ten opzichte van de uitzonderingsregeling van artikel 4, lid 

4 van dezelfde verordening. Hierbij dient eerst te worden onderzocht of de betwiste 

maatregelen waarbij een omkeerbare verdoving wordt voorgeschreven en, zolang deze 

niet operationeel is voor bepaalde diersoorten, de verdoving onmiddelijk na de halssnede 

("post cut stunning"), valt onder de voorwaarden van artikel artikel 26, lid 2, alinea 1, c) 

van Verordening 1099/2009, en daarna of er andere grenzen zijn, met name 

voortvloeiend uit het Handvest   

4.2.2.2. De vereisten van artikel 26 lid 2 van verordening 1099/2009. 

68. Behoudens een procedurele verplichting om de nationale maatregelen aan de Commissie 

te melden49 vereist artikel 26, lid 2, c) van Verordening 1099/2009 enkel dat de nationale 

maatregel een betere bescherming van het dierenwelzijn voorschrijft in vergelijking met 

het uitzonderingsregime zoals voorzien in artikel 4, lid 4. 

69. Voor wat betreft het voorschrift van het betwiste decreet om een voorafgaande 

omkeerbare verdoving toe te passen bij rituele slachtingen lijkt het duidelijk dat dit 

voorschrift een betere bescherming van het dierenwelzijn waarborgt, in vergelijking met 

de onverdoofde slachting die voor rituele slachtingen is toegestaan. Dit standpunt vindt 

steun in de rechtspraak van het Hof in de zaak OABA, waar het Hof als volgt oordeelde: 

 "48. Artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009, gelezen in het licht van 

overweging 18 ervan, staat rituele slachtingen, waarbij het dier zonder voorafgaande 

verdoving kan worden gedood, weliswaar toe, maar deze vorm van slachting, die in de 

Unie slechts bij wijze van uitzondering is toegestaan om te verzekeren dat de vrijheid 

van godsdienst wordt geëerbiedigd (zie in die zin arrest van 29 mei 2018, Liga van 

Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., C 426/16, 
                                                 

49  De aanmelding aan de Commissie, waarvan het ontbreken was ingeroepen als vernietigingsgrond, heeft na 
de inleiding van de zaak plaatsgevonden (27 november 2018).  
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EU:C:2018:335, punten 55 57), kan pijn, spanning of lijden van het dier niet even 

efficiënt verzachten als een slachting met voorafgaande bedwelming, die 

overeenkomstig artikel 2, onder f), van deze verordening, gelezen in het licht van 

overweging 20 ervan, noodzakelijk is om het dier in een toestand van bewusteloosheid 

en gevoelsverlies te brengen die zijn lijden aanzienlijk kan beperken. 

(…) 

 50      Anders dan zowel de Franse regering als verweersters in het hoofdgeding in 

hun schriftelijke opmerkingen aanvoeren, zijn de speciale slachtmethoden die vereist 

zijn voor religieuze riten, die worden uitgevoerd zonder voorafgaande bedwelming en 

zijn toegestaan door artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009, uit het oogpunt 

van het waarborgen van een hoog niveau van dierenwelzijn bij het doden, bijgevolg 

niet gelijkwaardig aan de methode van slachting met voorafgaande bedwelming die in 

beginsel wordt opgelegd door artikel 4, lid 1, van deze verordening." 

70. Voor wat betreft de overgangsregeling om verdoving onmiddellijk na de halssnede 

("post cut stunning") toe te staan blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat runderen, 

waarvoor vooralsnog geen werkbare omkeerbare verdovingsmethode bestaat, bij 

onverdoofd slachten vrij lang bij bewustzijn blijven en dan ook vrij lang ernstig lijden: 

"cattle may commonly remain aware for as long as 85 seconds or even longer in some 

individuals, the longest recorded duration of awareness in cattle based on EEG studies 

is 168 seconds"50. Door de Raad voor Dierenwelzijn worden tijden van 19 to 680 

seconden weerhouden51, terwijl de heer Vanthemsche bewustzijnstijden tussen de 3 en 

de 4 minuten (180 tot 240 seconden) heeft geobserveerd52.  

71. Gezien de "post cut stunning" met een penschiettoestel de onmiddelijke bewusteloosheid 

teweegbrengt enkele seconden na de keling, wordt het lijden verminderd van enkele 

minuten tot enkele seconden. Hoewel dit nog niet het absolute minimum is omdat het 

dier de pijn bij de halssnede ervaart (daartoe zou de verdoving vooraf moeten worden 

                                                 

50  C.B. Johnson, D.J. Mellor, P.H. Hemsworth en A.D. Fisher, "A scientific comment on the welfare of 
domesticated ruminants slaughtered without stunning", New Zealand Veterinary Journal, 63 (2015):1, 58-
65, DOI: 10.1080/00480169.2014.964345. 

51  Raad voor Dierenwelzijn 2007, geciteerd in de toelichting in punt 1.1.4.2. 
52  Rapport van de heer Vanthemsche (Bijlage 1), pg. 20. 
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toegepast), wordt door deze overgangsregel een aanzienlijke winst in tijd geboekt in 

het vermijden van lijden. Bijgevolg waarborgt deze overgangsmaatregel, zij het in iets 

mindere mate dan de hoofdregel die omkeerbare verdoving voorschrijft, een betere 

bescherming van het dierenwelzijn in vergelijking met het uitzonderingsregime zoals 

voorzien in artikel 4, lid 4 van Verordening 1099/2009. 

72. Bijgevolg valt de Vlaamse maatregel in principe binnen het toepassingsgebied van 

artikel 26, lid 2, c) van Verordening 1099/2009. 

73. Wel is hierbij op te merken dat uit de bewoordingen van overwegingen van punt 18 van 

de considerans bij Verordening 1099/2009, blijkt dat de meer beschermende 

voorschriften niet zover zouden kunnen gaan dat de volledige uitsluiting van de rituele 

slachtingen zoals voorzien in artikel 4, lid 4, zou worden ingevoerd, daar een "bepaalde  

mate" van subsidiariteit wordt voorzien bij het invullen van het uitzonderingsregime, en 

dus niet een toelating om de uitzondering volledig uit te sluiten: 

 " In Richtlijn 93/119/EG is een uitzondering toegestaan voor het bedwelmen bij 

religieuze slachtingen die in slachthuizen plaatsvinden. Aangezien de 

communautaire voorschriften die van toepassing zijn op religieus slachten, 

afhankelijk van de nationale contexten verschillend zijn omgezet en gezien het feit 

dat in de nationale regels rekening wordt gehouden met dimensies die verder gaan 

dan het doel van deze verordening, is het van belang dat de uitzondering op het 

bedwelmen voorafgaand aan het slachten gehandhaafd blijft; hierbij behouden de 

lidstaten echter een bepaalde mate van subsidiariteit. Deze verordening 

respecteert derhalve de vrijheid van godsdienst, evenals het recht voor iedereen 

om zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in 

erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het 

onderhouden van geboden en voorschriften zoals verankerd in artikel 10 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie." 

74.  Ook volgt uit punt 57 van de considerans bij de verordening dat artikel 26 niet meer 

beoogt dan "de lidstaten enige speelruimte toe te staan om uitgebreidere nationale 

voorschriften te handhaven of op bepaalde gebieden in te voeren". Hieruit volgt dus niet 

dat de machtiging als onbegrensd zou kunnen worden geïnterpreteerd. 

75. In dit verband is ook op te merken dat het Hof de uitzonderingsregeling van artikel 4, lid 

4 heeft aangemerkt als de uitdrukking aan "het positieve streven van de Uniewetgever 
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om het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving mogelijk te maken, zodat 

de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder die van praktiserende moslims, tijdens het 

Offerfeest daadwerkelijk wordt geëerbiedigd"53. Aangezien de toelating van artikel 26, 

lid 2, c) uitdrukkelijk verwijst naar de bepaling van artikel 4, lid 4 die een 

uitzonderingsregeling instelt op de normaal geldende algemene regel, en die is voorzien 

om de godsdienstvrijheid positief te eerbiedigen, dient ook deze toelating te worden 

toegepast met respect voor de godsdienstvrijheid zoals voorzien in artikel 10 van het 

Handvest.  

76. Bijgevolgd dienen de artikelen 4 en 26, samen gelezen, te worden geïnterpreteerd in 

overeenstemming met de vereisten van het Handvest, en met name de artikelen 10 en 52. 

4.2.2.3.De grenzen gesteld door het Handvest aan de toelating aan de lidstaten om bij 
toepassing van artikel 26, lid 2, alinea 1, c) een uitgebreidere bescherming van de 
dieren voor te schrijven 

77. Om de draagwijdte van de door artikel 26 van Verordening 1099/2009 toegelaten meer 

beschermende nationale voorschriften te bepalen, dient in de eerste plaats te worden 

nagegaan wat de vereisten zijn van artikel 10 van het Handvest betreffende de 

geloofsvereisten inzake rituele slachting. 

78. Vooreerst vloeit uit de rechtspraak van het Hof (en uit de rechtspraak van het EHRM) 

dat onverdoofd ritueel slachten, alsook het bekomen van vlees dat voortkomt uit 

dergelijke slachtingen, valt onder de beschermde godsdienstvrijheid:  

" 43. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof het in 

artikel 10, lid 1, van het Handvest neergelegde recht op vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst met name de vrijheid van eenieder omvat om, hetzij alleen, 

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

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

toepassing ervan en in het uitvoeren van de verschillende daarbij horende riten (zie 

in die zin arresten van 14 maart 2017, G4S Secure Solutions, C 157/15, 

EU:C:2017:203, punt 27, en 14 maart 2017, Bougnaoui en ADDH, C 188/15, 

EU:C:2017:204, punt 29). 

                                                 

53  Arrest Liga van Moskeeën (C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335), punt 56. 
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 44. Ook zij erop gewezen dat het begrip „godsdienst” ruim wordt opgevat in het 

Handvest en zowel het forum internum, dit is het feit een overtuiging te hebben, als 

het forum externum, dat wil zeggen de belijdenis in het openbaar van de 

godsdienstige overtuiging, kan omvatten (zie in die zin arresten van 14 maart 2017, 

G4S Secure Solutions, C 157/15, EU:C:2017:203, punt 28, en 14 maart 2017, 

Bougnaoui en ADDH, C 188/15, EU:C:2017:204, punt 30). 

 45 Daaruit volgt dat de in artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009 bedoelde 

speciale slachtmethoden die vereist zijn voor religieuze riten, binnen de 

werkingssfeer van artikel 10, lid 1, van het Handvest vallen (zie naar analogie 

EHRM, 27 juni 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek tegen Frankrijk, 

CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 74). 

 46. Ten slotte moet worden nagegaan of, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, 

het in het hoofdgeding aan de orde zijnde ritueel slachten daadwerkelijk onder de 

regel van artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009 valt. 

47 In dit verband dient te worden benadrukt dat het in deze bepaling genoemde begrip 

„religieuze rite” in artikel 2, onder g), van verordening nr. 1099/2009 is 

gedefinieerd als „een reeks handelingen die verband houden met het slachten van 

dieren die voorgeschreven is door een godsdienst”. 

48 Zoals in de punten 11 en 12 van dit arrest is aangegeven, blijkt uit het verzoek om een 

prejudiciële beslissing dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde ritueel slachten 

een rite is die jaarlijks door een groot aantal praktiserende moslims in België wordt 

uitgevoerd ter naleving van een specifiek religieus voorschrift, namelijk de 

verplichting om zonder voorafgaande verdoving een dier te slachten of te laten 

slachten, waarvan het vlees vervolgens deels wordt gegeten door het gezin en deels 

wordt verdeeld onder armen, buren en familieleden. 

49 Bijgevolg valt het aan de orde zijnde ritueel slachten onder het begrip „religieuze 

rite” in de zin van artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009 en daarmee binnen 

de werkingssfeer van artikel 10, lid 1, van het Handvest." 54 

                                                 

54  Arrest Liga van Moskeeën (C-426/16, ECLI:EU:C:2018:335), punten 43 tot 49. 
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79. Dat rituele onverdoofde slachting onder de beschermingsomvang van artikel 10 van 

het Handvest valt is derhalve niet betwistbaar.  

80. Verder, zoals het verwijzende rechtscollege terecht opmerkt (en zoals de Vlaamse 

decreetgever impliciet lijkt te hebben erkend) raakt het bestreden decreet de 

godsdienstvrijheid (zie punt 46). Het is duidelijk dat de maatregel de onverdoofde rituele 

slachtingen aanzienlijk beperkt, en dus de godsdienstvrijheid inperkt van die 

geloofsgemeenschappen die het als hun religieuze plicht aanzien om ritueel onverdoofd 

te slachten waarbij het dier tot aan het moment waar bewustzijnsverlies door uitbloeding 

intreedt, bewust moet blijven, en om enkel vlees uit dergelijke slachtingen te 

consumeren. 

81. Deze overweging wordt niet tenietgedaan door de omstandigheid dat ook door import 

vlees uit onverdoofde slachting kan worden bekomen, daar de slachting zelf ook als een 

religieuze plicht wordt aanzien. Dit laatste betekent wel niet dat iedere gelovige zelf de 

slachting moet kunnen verrichten (slachting kan worden voorbehouden aan erkende en 

opgeleide offeraars).  

82. Bijgevolg kan niet worden betwist dat de maatregel de godsdienstvrijheid inperkt, en dus 

dient te worden onderzocht of deze inperking gerechtvaardigd kan worden bij toepassing 

van artikel 52, lid 1 van het Handvest. 

4.2.2.4.De beoordeling van de verantwoording van een inperking aan de godsdienstvrijheid 
door de bestreden nationale voorschriften. 

83. Om gerechtvaardigd te zijn in de zin van artikel 52, lid 1 van het Handvest moet een 

beperking aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° de beperkingen moet bij wet 

worden gesteld, 2° de beperking moet de wezenlijke inhoud van de godsdienstvrijheid 

eerbiedigen, 3° de beperking moet het evenredigheidsbeginsel respecteren en met name 

(a) noodzakelijk zijn en niet verder gaan dan nodig en (b) daadwerkelijk beantwoorden 

aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang. 

84. Gezien de betwiste inperking wordt voorgeschreven door een decreet van het Vlaams 

Parlement, kan er geen twijfel bestaan dat de beperking bij wet is ingesteld. 

85. Wat betreft de doelstelling kan eveneens geen twijfel bestaan, zoals het verwijzende 

rechtscollege terecht lijkt aan te geven, dat het voorschrijven van een betere bescherming 

van het dierenwelzijn door omkeerbare verdoving of “post-cut stunning” beantwoordt 
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aan een door de Unie erkend doel van algemeen belang, met name het dierenwelzijn. 

Deze doelstelling is zelfs in artikel 13 VWEU verankerd. 

86. In dit verband wil de Commissie wel het argument verwerpen van bepaalde verzoekers 

in de zaak ten gronde, als zou de godsdienstvrijheid om enkel vlees uit onverdoofde 

slachting te gebruiken automatisch voorrang hebben boven de bescherming van het 

dierenwelzijn. Immers, indien artikel 13 VWEU in het algemeen, en Verordening 

1099/2009 in het bijzonder de bescherming van het dierenwelzijn verzekeren, meer in 

het bijzonder door in de regel de verdoving op te leggen bij de slachting, is dit mede 

omdat een grote meerderheid van de Europese burgers het niet verenigbaar achten met 

hun ethische of religieuze waarden dat een dier zou worden geslacht zonder verdoving. 

Bijgevolg raakt de bescherming van het dierenwelzijn bij de slachting ook aan de 

rechten en vrijheden van de Europese burgers, en deze bescherming staat noch hoger 

noch lager dan de bescherming van de godsdienstvrijheid. De afweging dient dus een 

evenwichtige afweging te zijn. 

87. De resterende discussie draait dus volledig rond deze afweging en met name rond de 

noodzakelijkheid van de inperking en de vereiste dat de maatregel niet verder gaat dan 

wat nodig is, die in casu dienen te worden beoordeeld binnen de specifieke context van 

de betrokken lidstaat. 

4.2.2.5.De beoordeling evenredigheid van de aangevochten maatregel binnen de specifieke 
context van de betrokken lidstaat  

88. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit het enkele feit dat bepaalde lidstaten 

onverdoofd ritueel slachten hebben ingeperkt of verboden niet op zichtzelf volgt dat de 

inperking zoals voorzien in het aangevochten decreet automatisch zou zijn 

gerechtvaardigd. Evenmin volgt automatisch uit het enkele feit dat bepaalde andere 

lidstaten hebben besloten dat dergelijke inperking niet verenigbaar zouden zijn, dat het 

aangevochten decreet ook onverenigbaar zou zijn. Immers, uit de punten 18 en 57 van de 

considerans van Verordening 1099/2009 blijkt dat hierbij rekening wordt gehouden met 

hun eigen onderscheiden maatschappelijke context en verschillende gevoeligheden op 

het vlak van het dierenwelzijn en de godsdienstvrijheid.  

89. Voor zover de Commissie dit kan inschatten lijkt de eigen context van Vlaanderen zo te 

zijn dat er enerzijds in de maatschappij een sterk groeiende gevoeligheid bestaat voor het 

dierenwelzijn, die vanuit een ethische bekommernis is ontstaan, en met name 

voorstander is van het systematisch verdoven van de dieren bij de slachting, maar dat er 
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anderzijds ook belangrijke islamitische en joodse geloofsgemeenschappen van een 

traditionele strekking bestaan (weliswaar met verschillende stromingen op het punt van 

de aanvaardbaarheid van omkeerbaar onverdoofd slachten en van "post cut stunning").  

90. Verder, voor wat betreft de concrete situatie van de slachtingen op het terrein, bestaan er 

voor zover de Commissie weet, geen controlemechanismen, traceerbaarheidsregels of 

etiketteringsvoorschriften die zouden dienen om na te gaan waar van het vlees uit 

onverdoofde slachting uiteindelijk terechtkomt en om te verzekeren dat onverdoofde 

slachtingen aan een werkelijke religieuze vereiste beantwoorden (zoals deze in een 

aantal andere lidstaten bestaat) (zie punt 39).  

91. In dit verband blijkt uit het rapport en de voorstelling van dat rapport van de heer 

Vanthemsche dat elk slachthuis vrij kan beslissen om al dan niet onverdoofd te slachten 

(er is immers geen toelating vooraf) (Bijlage 1, pg. 14 en Bijlage 2, pg. 7 en 8). Verder 

onderstreept hij dat in de praktijk in Vlaanderen over de periode 2010 tot 2016, 

voornamelijk voor schapen, een zeer aanzienlijk deel van de slachtingen onverdoofd 

werd verricht (tussen 92 en 96%), terwijl voor runderen en kalveren een toch niet 

onaanzienlijk deel onverdoofd werd geslacht (tussen 7 en 16% voor runderen en 3 en 

13% voor kalveren) (Bijlage 1, pg. 31). Voor België in zijn geheel zijn de cijfers iets 

lager, maar het beeld is gelijkaardig (Bijlage 1, pg 30).  

92. Dit lijkt een duidelijke indicatie dat een aanzienlijke hoeveelheid van het vlees uit 

onverdoofde rituele slachting wellicht in de algemene consumptie is terechtgekomen, 

waarvoor uiteraard geen religieuze “vereiste” bestaat. Dit ontbreken van enige aflijning 

kan (afhankelijk van wat exact het doel van de maatregel is) ook van belang zijn bij de 

evenredigheidsafweging van mogelijke alternatieven (zie hierna).  

93. De druk op deze aflijning lijkt onder meer van economische aard, daar de 

slachthuissector er normal belang bij heeft om de eindbestemming van vlees uit 

onverdoofde slachtingen zo open mogelijk te houden, en bijvoorbeeld in staat te zijn 

bepaalde niet al te dure delen van het dier voor de halal markt te voorzien (onder de 

vorm van bijvoorbeeld merguez worsten), terwijl andere duurdere delen (zoals de filet) 

in de algemene consumptie terechtkomen. Ook werd tijdens de procedure ten gronde 

aangegeven dat in de regel ongeveer de helft van een geslacht dier wordt verworpen als 



 

 

37 

niet beantwoordend aan de vereisten voor kosher vlees55, en men dus kan vermoeden 

dat dit vlees zeer waarschijnlijk in de algemene consumptie terechtkomt.  

94. Hierna zal de Commissie eerst de neutraliteitsvereiste beschouwen bij de 

evenredigheidsafweging, en daarna de overweging van eventuele minder ingrijpende 

alternatieven om hetzelfde doel te bereiken.. 

4.2.2.6.De neutraliteitsvereiste  

95. Bij de evenredigheidsafwegeing dient de nationale wetgever zich te houden aan de 

neutraliteitsplicht, en zich dus niet uitspreken over de theologische juistheid van de 

ingeroepen religieuze verplichting. Dit volgt uit de vaste rechtspraak van het EHRM56. 

96. Bijgevolg is het niet aan de wetgever om uit te maken of het al dan niet verenigbaar is 

met de Islamitische of Joodse religieuze vereisten dat het dier bij het slachten 

onverdoofd is en blijft tot de dood door uitbloeding, en om te bepalen dat een 

omkeerbare verdoving of een verdoving onmiddellijk na de keelsnede (“post cut 

stunning”) als religieus geoorloofd moet worden beschouwd bij een rituele slachting. Dit 

laat echter wel aan de wetgever bij zijn beoordeling om rekening te houden met het 

vaststelbare feit dat bepaalde stromingen binnen de Islam (en in mindere mate binnen het 

Jodendom) deze verdoving aanvaarden als verenigbaar met hun religieuze vereisten.  

97. In het licht van deze neutraliteitsplicht, kan de overweging van de decreetgever zoals 

weergegeven in het verwijzingsarrest dat de bepaling dat de verdoving omkeerbaar moet 

zijn “tegemoetkomt aan de wensen van de religieuze gemeenschappen”57 problematisch 

zijn, indien hiermee eigenlijk bedoeld zou worden dat de bepaling volgens de 

decreetgever zonder meer verenigbaar zou zijn met de religieuze vereisten van deze 

gemeenschappen. Op een dergelijke overweging zou de decreetgever zich immers 

omwille van de neutraliteitsvereiste niet kunnen beroepen om een inperking (die dan 

wellicht zelfs niet als een inperking zou worden beschouwd) te verantwoorden. Ook is 

                                                 

55  Zie punt A.22.1 van het verwijzingsarrest. 

56  Zie bijvoorbeeld het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens van 17 december 2012, zaak Vartic tegen 
Roemenië, verzoekschrift 14150/08, punt 34, et de aldaar geciteerde rechtrspraak. Zie ook arrest Liga van Moskeeën (C-
426/16, ECLI:EU:C:2018:335), punten 50 en 51. 

57  Punt B.24.2 van het verwijzingsarrest. 
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de overweging als zou de maatregel beantwoorden aan de wensen van bepaalde 

minder traditionalistische strekkingen binnen de geloofsgemeenschappen op zich niet 

voldoende (aangezien er andere, meer traditionalistische, strekkingen bestaan, die het 

hiermee oneens zijn). 

98. In dit verband wil de Commissie ook wijzen naar de eigen bewoordingen van de 

toelichting van de indieners van het voorstel van decreet, waar het volgende wordt 

gesteld:  

“Zowel de joodse als de islamitische ritus vereisen een maximale uitbloeding van het 

dier. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de vrees dat bedwelming een 

negatieve invloed zou hebben op de uitbloeding, ongegrond is. 

Daarnaast vereisen beide riten dat het dier ongeschonden en gezond is op het moment 

van het slachten en dat het sterft ten gevolge van het bloedverlies. Zoals werd 

uiteengezet in punt 1.4.2 is elektronarcose een omkeerbare of reversibele (niet-lethale) 

bedwelming, waarbij het dier, als het niet gekeeld wordt, na korte tijd opnieuw bij 

bewustzijn zal komen en geen negatieve effecten van de bedwelming zal ondervinden. 

Wordt het dier onmiddellijk na de bedwelming gekeeld, dan zal het overlijden louter 

als gevolg van het bloedverlies. Daarmee rekening houdend, kan de conclusie in het 

rapport van de heer Vanthemsche bijgetreden worden. Die conclusie luidt dat de 

toepassing van omkeerbare, niet-lethale verdoving bij de praktijk van ritueel slachten, 

een proportionele maatregel is die de geest van ritueel slachten in het kader van de 

vrijheid van godsdienst respecteert en maximaal rekening houdt met het welzijn van 

de betrokken dieren. Een verplicht gebruik van elektronarcose voor slachtingen 

volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, doet dan ook op zijn 

minst niet op onevenredige wijze afbreuk aan de vrijheid van godsdienst."58 

99. Het zal aan het verwijzende rechtscollege zijn om na te gaan of de neutraliteitsvereiste 

werd gerespecteerd bij de afweging van de evenredigheid van de bestreden maatregel, 

waarbij overwegingen als zou de maatregel zou beantwoorden aan de wensen van 

bepaalde strekkingen binnen de geloofsgemeenschappen op zich niet volstaan om 

eventuele minder ingrijpende alternatieven te verwerpen (zie hierna). 

                                                 

58  Bijlage 3, pg. 15. 
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4.2.2.7.De noodzaak van de bestreden maatregel 

100. Voor wat betreft de noodzakelijkheidsvereiste en de vereiste om niet verder te gaan 

dan wat nodig is, volgt uit de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de 

evenredigheidsvereiste in het algemeen (en met name in verband met de 

verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer) dat bij verregaande inperkingen (in casu 

betrof het een verregaande beperking aan het vrije verkeer van goederen) de minder 

ingrijpende alternatieven dienen te worden onderzocht, en slechts mogen worden 

verworpen indien deze duidelijk niet beantwoorden aan het beoogde doel:  

 "Zonder dat het Hof zich zelf behoeft uit te spreken over het bestaan van 

alternatieven, via het spoor of over de weg, om het vervoer van de in de litigieuze 

verordening bedoelde goederen onder economisch aanvaardbare voorwaarden te 

verzekeren, noch behoeft na te gaan of andere, al dan niet gecombineerde 

maatregelen hadden kunnen worden getroffen om het doel van vermindering van 

de emissies van verontreinigende stoffen in het betrokken gebied te bereiken, 

volstaat het dienaangaande op te merken dat de Oostenrijkse autoriteiten vóór de 

vaststelling van een zo verregaande maatregel als een algeheel rijverbod op een 

gedeelte van een snelweg die een vitale verbinding tussen bepaalde lidstaten 

vormt, grondig moesten onderzoeken of maatregelen konden worden getroffen die 

het vrije verkeer minder beperken en deze slechts van de hand mochten wijzen 

indien duidelijk vaststond dat zij niet geschikt waren om het nagestreefde doel te 

bereiken ."59   

101.  Als men deze rechtspraak naar analogie toepast inzake de door het Handvest 

gewaarborgde godsdienstvrijheid, moeten inperkingen aan deze vrijheid, en zeker 

verregaande inperkingen, met uiterste voorzichtigheid worden geoordeeld. Bijgevolg 

dienen de meer beschermende voorschriften van de lidstaten op grond van artikel 26, lid 

2, eerste alinea, c) van Verordening 1099/2009, waardoor de uitzondering zoals voorzien 

in artikel 4, lid 4 aanzienlijk werd ingeperkt, slechts te worden aanvaard, indien ook 

werd nagegaan of er geen minder verregaande maatregelen het gestelde doel konden 

bereiken. 

                                                 

59  Arrest van het Hof van 15 november 2005, Commissie tegen Oostenrijk, Zaak C-320/03, Jur. 2005 I-09871, 
ECLI:EU:C:2005:684, punt 87. 
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102. Zo zou bijvoorbeeld, in de mate dat het probleem voornamelijk het zeer hoge 

aandeel zou betreffen van onverdoofde slachtingen bij bepaalde soorten (met name 

schapen), waardoor een aanzienlijk deel in de algemene consumptie terechtkomt, 

gedacht kunnen worden aan maatregelen waardoor het bestaan van religieuze vereisten 

beter zou worden gecontroleerd om zo te vermijden dat vlees uit onverdoofde slachting 

in de algemene consumptie zou terechtkomen, zoals door een systeem van 

vergunningen, traceerbaarheidsregels of etiketteringsregels, zoals deze bestaan in een 

aantal lidstaten. Voor zover de Commissie kan nagaan op basis van de stukken lijken de 

indieners van het voorstel van decreet niet in enig detail ingegaan op dit aspect dat werd 

besproken in het rapport van de heer Vanthemsche (zie punt 91), of op eventuele 

mogelijke maatregelen, zoals deze bestaan in een aantal lidstaten (zie punt 39), om dit 

probleem van vlees uit onverdoofde slachting dat in de algemene consumptie 

terechtkomt, effectief aan te pakken, en werd dit aspect verder niet meer besproken 

tijdens de debatten.  

103. Indien echter het doel verder gaat dan dat, en ook voor ritueel geslachte dieren die 

beantwoorden aan een werkelijke religieuze vraag, het lijden te vermijden of te 

beperken, zouden dergelijke alternatieve maatregelen van nature niet dienstig zijn om 

aan dat doel te beantwoorden. 

104. In dit verband noteert de Commissie dat de heer Vanthemsche zich in zijn verslag ook 

beklaagt over een gebrek aan harmonisatie tussen de lidstaten met betrekking to de 

uitzonderingsregeling voor onverdoofd ritueel slachten: 

“De manier waarop EU-lidstaten omgaan met de uitzondering op het bedwelmen bij 

rituele slachtingen in slachthuizen is zeer divers.   Dit veroorzaakt een ongelijk 

speelveld met een aantal (ongewenste) neveneffecten (delocalisatie).  Daarom bevelen 

wij aan om op Europees niveau te blijven aandringen op een striktere definiëring van 

de uitzondering, die rekening houdt met dierenwelzijn  (zie EFSA-rapporten) en de 

vrijheid van godsdienstbeleving”60. 

105. Hierop wil de Commissie opmerken dat voor wat betreft verschillen tussen de 

lidstaten wanneer zij gebruik maken van de toelating van artikel 26 van de Verordening 

                                                 

60  Bijlage 1, pg. 58. 
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1099/2009, er geen sprake kan zijn van enige harmonisatie, net omdat deze toelating, 

die met name werd ingegeven door bekommernissen van subsidiariteit, per definitie 

verschillen tussen de lidstaten voorziet.  

106. Voor wat betreft artikel 4, lid 4 van Verordening 1099/2009 daarentegen, merkt de 

Commissie op dat in principe deze uitzonderingsregel voor rituele slachtingen wel werd 

harmoniseerd, waarbij de uitzondering strikt dient te worden toegepast, en enkel zou 

kunnen gelden voor werkelijke religieuze vereisten. Dit werd bevestigd door de 

rechtspraak van het Hof waarbij werd geoordeeld: 

 " Artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009, gelezen in het licht van overweging 

18 ervan, staat rituele slachtingen, waarbij het dier zonder voorafgaande verdoving 

kan worden gedood, weliswaar toe, maar deze vorm van slachting, die in de Unie 

slechts bij wijze van uitzondering is toegestaan om te verzekeren dat de vrijheid van 

godsdienst wordt geëerbiedigd (zie in die zin arrest van 29 mei 2018, Liga van 

Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., C-426/16, 

EU:C:2018:335, punten 55-57), kan pijn, spanning of lijden van het dier niet even 

efficiënt verzachten als een slachting met voorafgaande bedwelming, die 

overeenkomstig artikel 2, onder f), van deze verordening, gelezen in het licht van 

overweging 20 ervan, noodzakelijk is om het dier in een toestand van 

bewusteloosheid en gevoelsverlies te brengen die zijn lijden aanzienlijk kan 

beperken.". 61  

107. Hieruit volgt dat artikel 4, lid 4 van Verordening 1099/2009 strikt moet worden 

toegepast door alle lidstaten, waarbij wordt verzekerd dat de uitzondering voor rituele 

onverdoofde slachtingen slechts geldt voorzover nodig om te beantwoorden aan 

werkelijke religieuze noden. Hiertoe zijn passende nationale controlemaatregelen 

noodzakelijk om te verzekeren dat vlees uit onverdoofde slachting niet in de algemene 

consumptie terechtkomt. Zoals hoger vermeld (punt 39), bestaan er verschillende 

controlemechanismen in een aantal lidstaten.  

108. Hierbij wil de Commissie terloops ook opmerken dat de indieners Duitsland lijken te 

beschouwen als een lidstaat waar in principe een verbod op onverdoofd slachten zou 

                                                 

61  Arrest OABA (C-497/17, ECLI:EU:C:2019:137), punt 48. 
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bestaan, met strikte uitzonderingen62. Hierbij lijken de indieners het Duitse systeem 

(waarbij er verschillen tussen de deelstaten bestaan) met voorafgaande kwantitatieve 

vergunningen voor onverdoofd slachten op lokaal niveau, dus ook als voldoende 

beschermend voor het dierenwelzijn te beschouwen, terwijl dit toch nog een beperkt 

volume van onverdoofde slachtingen toelaat. 

109. Ook wil de Commissie opmerken dat de eventuele bezwaren van de slachthuissector 

of de distributie omwille van de mogelijke meerkost van dergelijke minder verregaande 

alternatieven of de eventuele economische nadelen die zouden kunnen wegen op een 

verkoop van het vlees in meer afgescheiden kanalen, op zich niet kunnen volstaan om 

deze alternatieve mogelijkheden te verwerpen. Omgekeerd, kan de eventuele meerkost 

voor de gelovigen van strikte controlemaatregelen op het bestaan van werkelijke 

religieuze noden of van meer beschermende maatregelen in vergelijking met gewone 

onverdoofde rituele slachtingen (naargelang het geval) niet beletten dat de wetgever 

besluit om dergelijke meer beschermende maatregelen te nemen voor het dierenwelzijn 

of om de naleving van het beperkt karakter van de uitzonderingsregeling strikter te doen 

naleven.  

110. In fine  komt het ook aan het verwijzende rechtscollege om eerst te beoordelen wat in 

casu de beoogde doelen van de bestreden maatregel zijn (hoofdzakelijk het vermijden 

dat onverdoofd geslacht vlees in de algemene consumptie terechtkomt, of eerder het 

vermijden dat bij alle slachtingen, en dus ook de aan een werkelijke vraag 

beantwoordende rituele slachtingen, het lijden wordt vermeden of beperkt), en om 

daarna, in functie van de weerhouden doelen, te controleren of de decreetgever de 

mogelijke alternatieven om de beoogde doelen te bereiken voldoende heeft onderzocht, 

en de alternatieven slechts heeft verworpen na te hebben vastgesteld dat deze 

alternatieven duidelijk niet geëigend zijn het gestelde doel te bereiken. 

4.2.2.8.Conclusie betreffende de eerste vraag 

111. Bijgevolg stelt de Commissie als volgt te antwoorden op de eerste vraag: 

                                                 

62  Duitsland wordt als volgt vermeld in de lijst van de lidstaten waar er een principieel verbod zou gelden: 
"Duitsland (met een tijdelijke uitzondering onder zeer strikte voorwaarden)" (Bijlage 2, p. 11) 
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 Artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening (EG) nr. 1099/2009 van 

de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, 

samen gelezen met artikel 4, lid 1 en lid 4 van dezelfde verordening, en beschouwd in 

het licht van de artikelen 10 en 52, lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, dient aldus te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten is 

toegestaan om voor het dierenwelzijn meer beschermende voorschriften aan te nemen, 

voor zover de nationale wetgever vóór de vaststelling van deze voorschriften grondig 

heeft onderzocht of alternatieve voorschriften konden worden aangenomen die het 

nagestreefde doel bereiken maar de godsdienstvrijheid minder beperken, zoals 

controles op de bestemming van het vlees dat werd bekomen van dieren worden 

geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten om zodoende 

te vermijden dat dit vlees in de algemene consumptie zou terechtkomen of andere 

passende maatregelen in overeenstemming met artikel 4, lid 4, en de wetgever deze 

alternatieven slechts van de hand heeft gewezen na te hebben aangetoond dat zij 

duidelijk niet geschikt waren om het nagestreefde doel te bereiken.  

 Het komt aan het verwijzende rechtscollege toe om, aan de hand van alle relevante 

elementen van de zaak waarvan zij is gevat, na te gaan of dit het geval is voor de 

voorschriften van het decreet van het Vlaamse Gewest van 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. 

 Hierbij kunnen noch de overweging van de nationale wetgever dat de bestreden 

voorschriften zouden beantwoorden aan de religieuze voorschriften van een bepaalde 

geloofsgemeenschap, noch de economische wensen van de slachtsector op zich 

volstaan om minder ingrijpende alternatieven van de hand te wijzen, terwijl de 

eventuele meerkost die zou worden teweeggebracht door meer beschermende 

voorschriften voor het dierenwelzijn voor de gelovigen op zich ook niet kan volstaan 

om deze voorschriften als onevenredig aan te merken. 

4.2.3. Beantwoording van de tweede vraag naar de geldigheid van artikel 26, lid 2, c) van 
Verordening 1099/2009 in het licht van de godsdienstvrijheid. 

112. De tweede prejudiciële vraag, die slaat op de geldigheid van de toelating van artikel 

26, lid 2, alinea 1, c) van Verordening 1099/2009 in het licht van artikel 10 van het 

Handvest, lijkt voornamelijk bedoeld om uit te maken of deze bepaling wel geldig kan 
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zijn ingeval de toelating of machtiging nagenoeg onbegrensd zou zijn, en dus niet zou 

eisen om ook rekening te houden met de godsdienstvrijheid.  

113. Aangezien blijkt uit de beantwoording van de eerste vraag betreffende de interpretatie 

van deze bepaling dat de toelating noodzakelijk begrensd is omdat er wel terdege 

rekening moet worden gehouden met de godsdienstvrijheid, waardoor een inperking van 

deze vrijheid enkel kan worden aanvaard indien deze gerechtvaardigd is bij toepassing 

van artikel 52, lid 1 van het Handvest (wat in casu door het verwijzende rechtscollege 

zal moeten worden beoordeeld), kan er geen twijfel bestaan over de geldigheid van deze 

bepaling. 

114. Bijgevolg stelt de Commissie als volgt te antwoorden op de tweede vraag: 

 Het onderzoek van de prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de 

geldigheid aantast van artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening 

(EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van 

dieren bij het doden, in het licht van de vrijheid van godsdienst, zoals vastgelegd in 

artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

4.3. Beantwoording van de derde vraag naar de geldigheid van artikel 26, lid 2, 
c) van Verordening 1099/2009 in het licht van de gelijke behandeling. 

115. De derde prejudiciële vraag betreft de geldigheid vanuit het oogpunt van de gelijke 

behandeling en de non-discriminatie, ten opzichte van jacht, visvangst en culturele 

activiteiten, omdat voor deze gevallen de voorafgaandelijke verdoving niet toepasselijk 

is. Immers, artikel 1, lid 3, punten ii) en iii) van Verordening 1099/2009 bepaalt dat de 

verordening niet toepasselijk is op deze activiteiten.  

116. De Commissie ziet geen enkele grond om in dit verschil in de regelgeving een 

discriminatie te zien.  

117. Inderdaad, Verordening 1099/2009 is op goede gronden niet toepasselijk op sportieve 

of culturele activiteiten en op jacht en (recreatieve) visvangst. 

118. Vooreerst is dit verschil het gevolg van de beperking van de Uniebevoegdheid (het 

beginsel van de toegekende bevoegdheden). Verordening 1099/2009 is gesteund op 

artikel 43, lid 2 VWEU, en is dus niet gesteund op een rechtsgrond om het dierenwelzijn 

in het algemeen de regelen, maar enkel het dierenwelzijn in het kader van de 
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voedselproductie in het kader van een landbouwactiviteit (en in veel minder 

gedetailleerde mate van de aquacultuur of de commerciële visserij)63  

119. Deze overweging wordt duidelijk aangegeven in punten 10 en 11 van de considerans 

bij Verordening 1099/2009: 

 "(10).De omstandigheden waaronder dieren die voor landbouwdoeleinden worden 

gehouden, worden gedood, hebben een direct of indirect effect op de markt voor 

levensmiddelen, diervoeders en andere producten en op het concurrentievermogen 

van de betrokken bedrijfsexploitanten. Derhalve dient het doden van die dieren door 

de communautaire wetgeving gereguleerd te worden. Traditionele 

landbouwhuisdieren zoals paarden, ezels, rundvee, schapen, geiten en varkens 

kunnen ook voor andere doeleinden worden gehouden, bijvoorbeeld als 

gezelschapsdier of als dieren die in shows, voor het werk of voor sportieve 

activiteiten worden gebruikt. Wanneer door het doden van deze categorie dieren 

voedsel of andere producten worden voortgebracht, dienen dergelijke activiteiten 

binnen het toepassingsgebied van deze verordening te vallen. Dat betekent dat het 

doden van wilde of zwerfdieren met het oog op de populatiecontrole niet binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening dient te vallen.  

 (11)  Vissen verschillen in fysiologisch opzicht aanmerkelijk van landdieren, en 

kweekvissen worden ook binnen een zeer afwijkende context geslacht en gedood, met 

name wat het inspectieproces betreft. Bovendien is het onderzoek naar de 

bedwelming van vissen veel minder ver gevorderd dan voor andere 

landbouwhuisdieren. Daarom dienen er afzonderlijke normen vastgesteld te worden 

voor de bescherming van vissen bij het doden. Dat betekent dat de voorschriften die 

van toepassing zijn op vissen, vooralsnog zoveel mogelijk tot de essentie beperkt 

moeten blijven. Toekomstige initiatieven van de Gemeenschap dienen te worden 

genomen op basis van een wetenschappelijke beoordeling door de EFSA van de 

risico’s die verbonden zijn aan het slachten en doden van vissen; bij die beoordeling 

dienen ook de sociale, economische en administratieve effecten in aanmerking te 

worden genomen." 

                                                 

63  Voor vissen is krachtens artikel 1, lid 1, tweede alinea artikel 4 van Verordening 1099/2009 niet toepasselijk 
(enkel artikel 3, lid 1 is toepasselijk). 
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120.  Artikel 13 VWEU kan op zichzelf niet dienen als rechtsgrond om het dierenwelzijn 

in het algemeen te regelen, en dus ook om het doden in het kader van sportieve of 

culturele activiteiten en van jacht of recreatieve visvangst, te regelen. 

121. Verder zijn de oogmerken van jacht (en recreatieve visserij) niet vergelijkbaar met 

rituele slachtingen. Het doel van deze sportieve of culturele activiteiten of van de jacht 

(of van recreatieve visvangst) is niet de productie en de slachting met het oog op 

vleesproductie. De daarbij eventueel bekomen vleesproductie is als bijzaak te 

beschouwen in het kader van deze activiteiten. In contrast hiermee, staat bij slachting, en 

dus ook indien dit een rituele slachting is, het economische oogmerk van de 

vleesproductie centraal.  

122. Zo werden in punten 15 tot 16 van de considerans bij de Verordening deze verschillen 

in oogmerk onderstreept alsook dat deze activiteiten geen impact hebben op de interne 

markt64: 

 "(15) In Protocol nr. 33 wordt de noodzaak onderstreept om bij het opstellen en 

uitvoeren van het communautaire beleid inzake onder andere de landbouw en de 

interne markt, de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de 

lidstaten te respecteren met betrekking tot religieuze riten, culturele tradities en 

regionaal erfgoed. Het is derhalve wenselijk om culturele evenementen van het 

toepassingsgebied van deze verordening uit te sluiten indien de naleving van de 

vereisten voor het dierenwelzijn een negatief effect zou hebben op het wezenlijke 

karakter van het betreffende evenement. 

 (16) Daarnaast hebben culturele tradities betrekking op geërfde, ingeburgerde of 

gebruikelijke denk-, handelings- of gedragspatronen, hetgeen in feite vergelijkbaar is 

met het concept van gebruiken die zijn overgedragen door of zijn overgenomen van 

een voorganger. Die tradities leveren een bijdrage aan het in stand houden van 

oude, gevestigde sociale banden tussen generaties. Mits dergelijke activiteiten niet 

van invloed zijn op de markt voor producten van dierlijke oorsprong en zij niet 

ingegeven zijn door productiedoeleinden, is het wenselijk dat het doden van dieren in 

                                                 

64  Voor slachtingen in het kader van de landbouw, wordt in punt 5 van de considerans onderstreept dat de 
mededinging en de interne markt vereisen dat gemeenschappelijke regels in het leven worden geroepen. 
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het kader van dergelijke evenementen niet onder het toepassingsgebied van deze 

verordening valt." 

123. Tenslotte, dient te worden onderstreept dat de feitelijke context waaronder het doden 

in een slachthuis of tijdens de jacht plaatsvindt volstrekt onvergelijkbaar zijn. Zo bestaat 

er vooralsnog geen praktische methode om bij het jagen het wild voorafgaand te 

verdoven. Dit wordt duidelijk aangegeven in punt 14 van de considerans: 

 "(14) De jacht of de recreatievisserij speelt zich af in een context waarin de 

situatie rond het doden sterk afwijkt van die welke geldt voor landbouwhuisdieren. 

De jacht is dan ook onderworpen aan specifieke wetgeving. Het is derhalve 

wenselijk dat het doden van dieren tijdens de jacht of de recreatievisserij niet 

onder het toepassingsgebied van deze verordening valt." 

124. Bijgevolg kunnen deze activiteiten niet worden vergeleken met rituele slachtingen in 

een slachthuis, zodat er geen sprake kan zijn van discriminatie of ongelijke behandeling, 

doordat de Unieregels deze situaties anders regelen (wat uiteraard niet belet dat de 

lidstaten eigen regels aannemen voor het doden van dieren tijdens culturele evenementen 

of tijdens de jacht of de recreatieve visserij). 

125. Bijgevolg stelt de Commissie als volgt te antwoorden op de tweede vraag: 

 "Het onderzoek van de prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de 

geldigheid aantast van artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening 

(EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming 

van dieren bij het doden, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, de non-

discriminatieverplichting en de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal 

zoals vastgelegd in de artikelen 20, 21 en 22 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie." 

5. CONCLUSIE 

126. In het licht van het vorenstaande stelt de Commissie voor als volgt op de gestelde 

prejudiciële vragen te antwoorden.  

1. Artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening (EG) nr. 1099/2009 van de 

Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, samen 

gelezen met artikel 4, lid 1 en lid 4 van dezelfde verordening, en beschouwd in het 

licht van de artikelen 10 en 52, lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie, dient aldus te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten is 

toegestaan om voor het dierenwelzijn meer beschermende voorschriften aan te 

nemen, voor zover de nationale wetgever vóór de vaststelling van deze voorschriften 

grondig heeft onderzocht of alternatieve voorschriften konden worden aangenomen 

die het nagestreefde doel bereiken maar daarbij de godsdienstvrijheid minder 

beperken, zoals controles op de bestemming van het vlees dat werd bekomen van 

dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze 

riten om zodoende te vermijden dat dit vlees in de algemene consumptie zou 

terechtkomen of andere passende maatregelen in overeenstemming met artikel 4, lid 

4, en de wetgever deze alternatieven slechts van de hand heeft gewezen na te hebben 

aangetoond dat zij duidelijk niet geschikt waren om het nagestreefde doel te 

bereiken.  

 Het komt aan het verwijzende rechtscollege toe om, aan de hand van alle relevante 

elementen van de zaak waarvan zij is gevat, na te gaan of dit het geval is voor de 

voorschriften van het decreet van het Vlaamse Gewest van 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. 

 Hierbij kunnen noch de overweging van de nationale wetgever dat de bestreden 

voorschriften zouden beantwoorden aan de religieuze voorschriften van een 

bepaalde geloofsgemeenschap, noch de economische wensen van de slachtsector op 

zich volstaan om minder ingrijpende alternatieven van de hand te wijzen, terwijl de 

eventuele meerkost die zou worden teweeggebracht door meer beschermende 

voorschriften voor het dierenwelzijn voor de gelovigen op zich ook niet kan volstaan 

om deze voorschriften als onevenredig aan te merken.  

2. Het onderzoek van de prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de 

geldigheid aantast van artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening 

(EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van 

dieren bij het doden, in het licht van de vrijheid van godsdienst, zoals vastgelegd in 

artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

3.  Het onderzoek van de prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de 

geldigheid aantast van artikel 26, lid 2, eerste alinea, punt c) van de verordening 

(EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van 
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dieren bij het doden, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, de non-

discriminatieverplichting en de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal zoals 

vastgelegd in de artikelen 20, 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie.  
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