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Informatie Offerfeest 2014  
Dit jaar vindt het jaarlijkse Islamitische Offerfeest plaats van 4 tot en met 6 
oktober. Het is mogelijk dat dit nog een dag veranderd, dit hangt af van de stand 
van de maan. De dagen worden pas in de week voor het Offerfeest echt 
vastgesteld. Tijdens het Offerfeest worden op grote schaal legaal dieren 
(voornamelijk schapen) geslacht. Naast legaal blijkt helaas dat er ook ieder jaar 
op illegale wijze dieren worden geslacht. Ook u kunt hiermee in aanraking komen 
of er vragen over binnen krijgen.  
 
Onverdoofd slachten van dieren 
Het doden en slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving, het 
zogenoemde rituele slachten, is alleen toegestaan in een erkend slachthuis. Dit 
onder toezicht van de NVWA dierenarts. Uit ervaring is gebleken dat tijdens het 
Offerfeest bijvoorbeeld ook op veehouderijbedrijven, in volkstuincomplexen en in 
woningen onverdoofd wordt geslacht. Dit is niet toegestaan. Dit illegale slachten 
betreft tijdens het Offerfeest voornamelijk schapen.  
 
 
Keurmerken en afleveringsbon 
Mocht u tijdens deze periode geslachte dieren aantreffen, dan is het zaak in ieder 
geval te controleren of deze op legale wijze in een erkend slachthuis zijn gedood 
en geslacht. Dieren die in een erkend slachthuis zijn geslacht, zijn zowel vóór als 
ná het slachten gekeurd en zijn voorzien van officiële gezondheidsmerken. Dit zijn 
een aantal ovale stempelmerken die in een bruine kleur op het karkas zijn 
aangebracht. Ook is er vaak een afleveringsbon of rekening van het slachthuis bij 
aanwezig waarop te zien is waar het vlees vandaan komt.  
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Voorbeeld gezondheidsmerk 
 
Bestemming vlees  
Iemand mag voor eigen gebruik zelf schapen en geiten slachten, mits de dieren 
eerst worden verdoofd. Is het vlees echter bestemd voor de handel dan mag dit 
niet. Vlees wat voor de handel bestemd is moet altijd uit een erkend slachthuis  
komen. Treft u tijdens het Offerfeest vlees aan van dieren die men zelf heeft 
geslacht of heeft laten slachten buiten een slachthuis, belt u dan met de NVWA 
voor verder overleg over de afhandeling en de bestemming van het vlees.  
 
Eisen tijdens het vervoer  
Als levende dieren worden vervoerd, moeten deze dieren altijd voorzien zijn van 
identificatie en registratie (I&R) oormerken. Schapen en geiten moeten ook 
vergezeld gaan van een voorgeschreven vervoersdocument. Als tijdens het 
vervoerstraject levende dieren worden aangetroffen die niet zijn voorzien van de 
vereiste I&R oormerken en als schapen of geiten niet vergezeld gaan van het 
voorgeschreven vervoersdocument, is er altijd sprake van een overtreding van de 
Regeling identificatie en registratie van dieren. 
 
Derde oormerk 
Het wil nog wel eens voorkomen dat dieren tijdens het Offerfeest een derde 
oormerk in krijgen waarop een nummer van de koper wordt weergegeven. Dit is 
niet toegestaan volgens de Wet dieren en het Besluit diergeneeskundigen. Dit 
merk mag ook niet worden bevestigd aan het officiële oormerk waarbij dit officiële 
merk is beschadigd.  
 
 
Vaktechnische ondersteuning 
Mocht u in de periode van het Islamitische Offerfeest tijdens uw reguliere 
werkzaamheden iets verdachts aantreffen, of heeft u vermoedens dat er in uw 
district illegaal geslacht wordt of gaat worden, dan kunt u voor vaktechnische 
vragen en / of ondersteuning contact opnemen met onze meldkamer op het 
hieronder vermelde telefoonnummer.  
 
Meldkamer NVWA: 0800-0488 (24/7) 
 
Meer informatie 
Op onze internetsite www.nvwa.nl kunt u meer informatie vinden via deze link: 
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-
dier/dossier/dierwelzijn/ritueel-slachten/offerfeest 
 
 
Illegale slacht aangetroffen? 
Heeft u een illegale slacht aangetroffen? Ook al heeft u alles zelf kunnen oplossen 
en afhandelen stellen we het toch zeer op prijs als u dit aan ons wilt doorgeven.  
Na afloop van het Offerfeest kunnen wij dan de balans opmaken van de 
handhavingsresultaten en dit bespreken met de beleidsmakers. 


