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Geachte heer Bleker, 

 

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft met belang-

stelling kennis genomen van uw brief van 20 december 2011 (31571, I), waarin u in het kader 

van het bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde initiatie fvoorstel-Thieme over het invoeren 

van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) aangeeft alternatieven 

te zien voor dit initiatie fvoorstel.  

 

De commissie ziet het initiatiefvoorstel en het in uw brief geschetste  voorstel als twee afzonder-

lijke initiatieven, gericht op welzijnsverbeteringen voor dieren. Zoals de commissie uw brief 

begrijpt, bevat uw voorstel drie hoofdelementen: 

- een convenant met diverse maatregelen gericht op welzijnsverbeteringen voor dieren; 
- wettelijke borging van de afspraken uit het convenant alsmede adequate handhaving, en 

- een meerjarig onderzoeksprogramma voor verbetering van dodingsmethoden en het 

dierenwelzijn. 

Een nadere vraag van de commissie is of het convenant alleen de rituele slacht betreft of dat 

het ook betrekking heeft op de conventionele/industriële slacht? 

 

U geeft aan een periode van drie maanden uit te willen trekken voor de nadere concretisering 

van uw plannen. De commissie kan zich in dat tijdpad vinden, maar vraagt zich naar aanleiding 

daarvan af hoe u zich de wettelijke borging, waarvan u melding maakt, voorstelt. De commissie 

verzoekt u - gelet op de verdere  planning van de hervatting van de plenaire behandeling van 

het initiatiefvoorstel-Thieme - de Eerste Kamer uiterlijk medio april 2012 te informeren over de 

uitwerking van uw voorstel. 

 

De commissie ziet uw  verdere stappen en uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 
Hoogachtend, 

 

 

E.M. Kneppers -Heynert 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie     


