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Betreft: Aanhaken van pluimvee voorafgaand aan de slacht

De Commissie heeft reeds een procedure gestart om Richtlijn 93/119 inzake de bescherming 
van dieren bij het slachten of doden, te herzien.

Op het vlak van het slachten van pluimvee is de meest gangbare methode die door de 
industrie voor het verdoven van dieren voorafgaand aan de slacht wordt gebruikt, het 
elektrisch waterbad. Bij deze techniek gaat het vaak om het systematisch aanhaken van de 
dieren, bijvoorbeeld door ze ondersteboven te hangen aan een automatische rolband.

In haar Mededeling en rapport over de welzijnsaspecten bij het verdoven en doden van dieren 
van 2004 stelt de Europese Voedsel en Waren Autoriteit (de EFSA) dat “het ondersteboven 
hangen aan haken een fysiologisch abnormale houding is voor pluimvee en dat het 
samendrukken van de middenvoetsbotten door de metalen haken uitermate pijnlijk is.” 

In het Verenigd Koninkrijk wordt 75% van de kalkoenen gedood met behulp van chemische 
mengsels. In Denemarken wordt eveneens gas gebruikt om afgeleefde hennen te doden, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van “mobiele slachthuizen”. In beide gevallen bevinden de 
vogels zich in een krat of worden ze enkel geplaatst op een transportband, met minimale 
aanraking en stress. Met andere woorden, er zijn al alternatieve methoden beschikbaar voor 
de industrie, waardoor de aanhaakpraktijk die voor het pluimvee een bron is van hevige pijn 
en leed, kan worden stopgezet.

Is de nieuwe commissaris van plan om de ontwikkeling te stimuleren van meer op het welzijn 
gerichte methoden voor het doden van pluimvee?
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Wordt in de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 
ook de geleidelijke afschaffing van het huidige aanhaaksysteem geïntroduceerd?
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