
Geachte voorzitter en leden van LMIOPA, 

  

Met grote belangstelling las ik jullie persbericht (LMIOPA en Antwerpse 

Moskeeën/Imams) van 5 september met betrekking tot het Offerfeest 2015. 

  

Jullie beslissing en oproep om dit Offerfeest geen dieren te offeren omdat de 

slachtcapaciteit ontoereikend blijft om elk gezin de kans te bieden om een dier ritueel te 

laten slachten, waardeer ik ten zeerste. Uw beslissing getuigt immers van moed, 

creativiteit, solidariteit en zin voor pragmatiek. Ook de openheid en het engagement 

waarmee jullie de voorbije maanden hebben deelgenomen aan het brede overleg onder 

mijn voorzitterschap met alle betrokkenen (gemeenten, Federaal Voedselagentschap, 

slachthuizen, integratiediensten, vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, 

politie, vertegenwoordiger van het kabinet van Vlaams Minister Weyts…) stelde ik erg op 

prijs. Alleen door samen na te denken over en samen werk te maken van pragmatische 

oplossingen bestond er nog een weliswaar kleine kans om ook in Provincie Antwerpen 

voldoende capaciteit te realiseren voor onverdoofde slacht overeenkomstig de ritus. 

Helaas hebben we het beoogde doel: voldoende slachtcapaciteit realiseren én het 

Offerfeest in goede banen leiden, niet kunnen realiseren. Dat is bijzonder spijtig voor de 

moslimgemeenschap.  Het is ook problematisch voor de slachthuizen, die wel alle 

mogelijke inspanningen hebben gedaan om hun aanbod uit te breiden. Net als de 

schapenboeren dreigen de slachthuizen, buiten hun wil om, geconfronteerd te worden 

met aanzienlijke verliezen en problemen.   

 

Uit de ervaring van de voorbije maanden heb ik in elk geval geleerd dat het van het 

grootste belang is om tijdig alle voorbereidingen te treffen met het oog op het Offerfeest 

van 2016, zodat allen die het wensen dan opnieuw over de mogelijkheid beschikken om 

in alle rust en sereniteit en overeenkomstig de ritus het Offerfeest met de familie te 

vieren.  

 

Daarom bied ik aan om al in de loop van oktober het overleg met alle relevante partners 

verder te zetten ter voorbereiding van het Offerfeest 2016. Open en resultaatgericht 

overleg is m.i. de enige manier om de slachtcapaciteit duurzaam en met respect voor alle 

regelgeving zodanig uit te breiden zodat de problemen waarmee wij en de 

Moslimgemeenschap in het bijzonder werden geconfronteerd in 2015, zich niet meer 

herhalen in de toekomst.  Mogelijk kan ook werk worden gemaakt van een 

afsprakenkader waarbinnen, in wederzijds respect en met eerbied voor de fundamentele 

rechten en vrijheden, over alternatieven kan worden nagedacht.  

  

Hierbij nodig ik u graag uit om mij te laten weten of u de verderzetting van het overleg 

met het oog op duurzame oplossingen voor de toekomst zinvol acht en wel op 

cathy.berx@provincieantwerpen.be.  

 

Tot slot doe ik een warme oproep om ook begrip te betonen voor de moeilijke situatie 

van de slachthuizen en schapenkwekers. In sommige gevallen hebben zij al forse risico’s 

genomen in de hoop en verwachting dat de vele problemen ook voor het Offerfeest 2015 

tijdig konden worden opgelost. Nu dat niet het geval is, kijken ook zij aan tegen ernstige 

problemen. Ik hoop dan ook dat ook jullie oproep om de aangegane engagementen te 

honoreren, net als de oproep om dit jaar zeer uitzonderlijk niet te slachten, correct zal 

worden opgevolgd. Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. 

 

 

Hartelijke groet, 

  

Cathy Berx 

Gouverneur provincie Antwerpen 
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