Persbericht
Brussel, 29 maart 2017
Het EMB reageert op het akkoord van de Vlaamse regering betreffende het verbod van de keling
zonder voorafgaande verdoving vanaf 1 januari 2019.
Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft via de media kennis genomen van het akkoord
van de Vlaamse regering op 29 maart 2017 betreffende het verbod van de keling zonder voorafgaande
verdoving vanaf 1 januari 2019.
Dit akkoord zou het gevolg zijn van de aanbevelingen die zouden zijn opgenomen in het rapport
overhandigd door de Heer Piet Vanthemsche, aangeduid als bemiddelaar door de Heer Ben Weyts,
Vlaams Minister voor dierenwelzijn.
Het EMB herinnert eraan dat de moslimmedeburgers die de islam belijden, groot belang hechten aan
het belang van het dierenwelzijn. Dit principe is ingeschreven in de essentie zelf van de islamitische
praktijken en filosofie. Het EMB betreurt evenwel dat sommige geruchten laten verstaan dat er een
eventuele instemming zou zijn van het EMB ten opzichte van de methode van de verdoving. Deze
geruchten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het EMB had ten andere een nota
gestuurd aan de Heer Vanthemsche waarin werd onderlijnd dat zowel de principes van de Islam inzake
dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven.
De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, dat wil zeggen voeding conform hun riten
en religieuze overtuiging.
In 2010 heeft de Raad der Theologen een negatief advies gegeven betreffende de verdoving. Haar
positie is niet veranderd.
De Raad is wel bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het
dierenwelzijn, en die zo veel mogelijk het dierenleed inperken.
Het EMB, de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België
(CIB) staan open voor een dialoog met de moslimgemeenschap van België en de overheid om te komen
tot een oplossing met respect zowel voor het dierenwelzijn als voor de godsdienstvrijheid van de
moslimburgers.
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