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Verbod op onverdoofd slachten  -  Verdoving van kalveren en volwassen runderen

In de commissie Dierenwelzijn van 20 maart 2019 was er een gedachtewisseling over de 
laatste stappen richting een volledig verdoofd slachtproces in Vlaanderen. De voorlaatste 
horde, die van het verdoven van kalveren, is in zicht. Vanaf 1 januari 2020 dient die 
overal te worden toegepast, hetzij via elektronarcose dan wel met penschiettoestel. De 
minister was zeer positief gestemd over de vlotte toepassing ervan:

“Vanaf 1 januari 2020 zullen kalveren voor het slachten steeds moeten worden verdoofd. 
De slachthuizen moeten kiezen welke techniek ze toepassen, de veeleer klassieke 
verdoving met een penschiettoestel of elektronarcose. Afhankelijk van die keuze zullen al 
dan niet investeringen moeten plaatsvinden. Wat elektronarcose betreft, vallen de prijzen 
en de behandelingen evenwel mee. Het vergt geen aanschaf van zware infrastructuur. Ik 
verwacht dan ook geen problemen op dat vlak en de sector heeft ter zake geen 
opmerkingen gemaakt.”

De laatste schrede voorwaarts is nu de verdoving van volwassen runderen. Het Vlaamse 
regeerakkoord is daar duidelijk over:

“We handhaven het verbod op onverdoofd slachten. Ook voor de laatste categorie van 
dieren die, door technologische beperkingen, nog niet onder het verbod vallen, nl. de 
zwaardere runderen, leggen we het verbod op zodra de techniek op punt staat.”

In mei gaf de minister aan op dat vlak reeds in de nodige initiatieven te voorzien:

“Ik heb ook opdracht gegeven de volgende stap voor te bereiden want uiteindelijk 
vormen de runderen de finale stap. Met de dikbillen hebben we zware runderen in 
Vlaanderen. We gaan nu na of deze techniek ook praktisch bruikbaar is voor volwassen 
runderen. Indien dat zo is, zullen we die stap kunnen zetten en zullen we een verplichte 
verdoving kunnen invoeren.”

1. Dienden de slachthuizen specifiek aan te geven welke verdovingstechniek ze vanaf 1 
januari 2020 zullen toepassen op kalveren? Zo ja, is dit reeds gebeurd? Zo neen, op 
welke manier zal de Vlaamse overheid zicht krijgen op de toepassing van de 
verdovingsplicht?

2. Wat is de stand van zaken betreffende het onderzoek naar de verdoving van 
volwassen runderen? Kunnen er al ambities worden geformuleerd betreffende de 
haalbaarheid en een tijdskader van invoering van verplichte verdoving?
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1. De slachthuizen die kalveren slachten moeten niet verplicht doorgeven welke 
bedwelmingstechniek ze zullen gebruiken vanaf 1 januari 2020. Het toezicht op de 
toepassing van de verdovingsplicht berust bij de inspecteurs van de dienst 
Dierenwelzijn en bij de zelfstandige dierenartsen die iedere slachtdag in opdracht van 
het FAVV in het slachthuis aanwezig zijn en ook de naleving van de 
dierenwelzijnswetgeving controleren. 

2. Er is nog geen afdoende informatie beschikbaar of de elektrische bedwelming met 
succes kan toegepast worden op de volwassen zware dikbilrunderen in Vlaanderen. 
Op dit moment wordt ook gekeken naar andere technieken, zoals bedwelming d.m.v. 
een niet-penetrerend penschiettoestel zoals dit in Denemarken gebruikt wordt voor 
religieuze slachtingen. Maar ook hier is er nog veel onduidelijkheid. Er kan daarom 
nog geen tijdskader gegeven worden voor de invoering van de verplichte 
voorafgaande bedwelming voor volwassen runderen.


