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antwoord vragen inzake brief van 20 december 2011

Geachte Voorzitter,
In aanvulling op de reactie van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
op mijn brief van 20 december 2011 (EK 31571, nr. I) naar aanleiding van het debat over het
wetsvoorstel inzake verplichte bedwelming bij het ritueel slachten, stelde het lid van de Partij voor de
Dieren enkele aanvullende vragen. De leden van PVV-fractie hebben aangegeven zich bij deze vragen
aan te sluiten. Met deze brief reageer ik op deze vragen.
Behoefteverklaring
In genoemde brief van 20 december 2011 heb ik een aantal onderwerpen opgesomd die deel uit zou
kunnen gaan maken van een convenant. Het maken van een afspraak over de specifieke behoefte van
te slachten dieren is een van die onderwerpen. Van deze brief zijn conceptversies geweest. De
definitieve versie van de brief heb ik u op 20 december toegestuurd.
Maximeren aantal onverdoofde slachtingen en exportverbod
Ik heb in mijn brief van 20 december 2011 aangegeven bereid te zijn een convenant op te stellen met
de betrokken religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de slachthuizen, dierenartsen
wetenschap en NGO’s. Hierbij moeten de grondwettelijk en internationaalrechtelijk gewaarborgde
vrije belijdenis van een godsdienst of levensovertuiging in acht worden genomen. Met het oog op het
dierenwelzijn heeft de technische commissie onder leiding van prof.dr. Hellebrekers een belangrijke
adviserende rol.
Ik wil de gesprekken over het convenant open ingaan en niet nu tot in detail vooruit lopen op de
feitelijke invulling van het convenant.
Dit laat onverlet dat een convenant zich niet leent om langs die weg een exportverbod op te leggen.
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Ik zal uw Kamer, zoals gevraagd in uw brief van 31 januari 2012, uiterlijk medio april 2012 informeren
over de invulling en uitwerking van het convenant. Tevens zal ik hierbij ingaan op de wettelijke
borging en de reikwijdte van het convenant (op het punt van rituele en/of conventionele slacht).
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