
Aan: Mevrouw C.A. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
 
Betreft: Sluiting slecht functionerende slachthuizen en verplichtstelling cameratoezicht 
 
  
 
Geachte minister Schouten, 
 
 
Naar aanleiding van het recente nieuws over de grove misstanden met betrekking tot 
dierenwelzijn in Nederlandse slachthuizen1, schrijf ik u. Zoals u weet, maakte de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit melding van overtredingen bij 19 slachthuizen in ruim 2 jaar, 
waarbij 48 boetes werden opgelegd voor ernstige misstanden bij het aanvoeren en doden van 
dieren.  
 
Er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat dergelijke misstanden niet nog 
steeds dagelijks voorkomen. Middels deze brief wil ik u daarom met klem verzoeken de 19 
slachthuizen in kwestie per direct te sluiten, totdat voldoende maatregelen zijn genomen die 
garanderen dat de slachthuizen zich aan alle regels ter bescherming van het dierenwelzijn 
houden.  
 
Bovendien roep ik u wederom op permanent cameratoezicht verplicht te stellen in alle 
slachthuizen. Daarbij moeten de beelden zeer regelmatig bekeken en geanalyseerd worden 
door de NVWA en moet er adequaat en direct actie worden genomen bij overtredingen.  
 
Het vrijwillig installeren van camera’s, zoals in mei vorig jaar door uw voorganger, toenmalig 
staatssecretaris Van Dam, is afgesproken met enkele grote slachthuizen, is overduidelijk niet 
toereikend. Een slecht functionerend slachthuis, zoals het in het NVWA-onderzoek genoemde 
‘slachthuis 23’, waarbij de vele opeenvolgende boetes niet leiden tot verbetering in de 
behandeling van dieren2, zal uiteraard niet geneigd zijn vrijwillig camera’s te installeren. 
 
Wij zijn het verplicht aan dieren om respectvol met hen om te gaan. Vooral in de laatste, 
kwetsbare momenten van hun leven is een zo goed mogelijke, pijnloze behandeling geboden, 
waarbij stress en angst tot een minimum worden beperkt. 
 
Ik hoop van harte dat u zich inzet voor de miljoenen dieren die onder uw verantwoordelijkheid 
vallen en deze gruwelijke en onaanvaardbare situatie in Nederlandse slachthuizen zo snel 
mogelijk verbetert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[jouw naam] 
 
 
 
1  Dieren levend gekookt en gevild in Nederlandse slachthuizen, RTL Nieuws, 19 juni 2018 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/dieren-levend-gekookt-en-gevild-in-nederlandse-slachthuizen  
 
2 'Slachthuis 23' maakt een puinhoop van het doden van varkens, RTL Nieuws, 19 juni 2018 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/slachthuis-23-maakt-een-puinhoop-van-het-doden-van-varkens  


