BIJLAGE 9:
Respecteren dierenwelzijn na de schietbox1

Taken:
-

Uitvoeren van de verdoving

Te respecteren regels:
-

De box wordt geopend zodat het dier na de verdoving uit de box rolt

-

Nadat men zeker is van een efficiënte verdoving wordt het dier opgetrokken.

-

Eerst wordt een huidsnede gemaakt ter hoogte van de basis van de nek. Dan volgt er
eventueel een messteek ter hoogte van de hartbasis (in het Frans = base centrale). Als er met
één enkel mes gewerkt wordt, wordt de "steekplaats" Cat3 later op de lijn weggesneden.

-

Er worden geen volgende stappen ondernomen tot het uitbloeden stopt.

In geval van rituele slachting.
Te respecteren regels:
-

De kop wordt gefixeerd (in de box) en daarna wordt er onmiddellijk gekeeld. Het dier wordt
in één beweging gekeeld met een scherp/lang mes. Hierbij worden de slachtader, aders,
luchtpijp en slokdarm doorgesneden.

-

De dieren verliezen door de bloeddrukval het bewustzijn, vallen neer en draaien met de
ogen.

-

De box wordt geopend zodat het dier na de verdoving uit de box rolt.

-

Onmiddellijk na het bewustzijnsverlies wordt het dier opgetrokken om hangend verder uit te
bloeden.

-

De ‘offeraar’ moet over een attest van religieuze bekwaamheid (uitgereikt door een erkende
Moskee) beschikken, naast een getuigschrift van vakbekwaamheid dierenwelzijn.

-

De ‘offeraar’ moet steeds beschikken over twee scherpe messen.

Monitoring materiaal
Volgende processen moeten bewaakt worden door een verantwoordelijke:
-

Bedwelmen: er moet steeds een tweede pistool in de onmiddellijke buurt klaarliggen.
Bovendien moet er onderhoudslijst beschikbaar zijn.

-
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Kelen: de keler moet steeds over twee scherpe messen beschikken.
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