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Samenvatting
In 2008 heeft de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een verbod op
onbedwelmd ritueel slachten. Dit wetsvoorstel is op 28 juni 2011 in de Tweede Kamer aangenomen. Op 19 juni
2012 is het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De verandering van stemming kan niet verklaard worden door de
gewijzigde regeringscoalitie dus er moeten andere redenen voor partijen zijn geweest om in de Eerste Kamer
anders te stemmen dan in de Tweede Kamer.
Een discoursanalyse kan inzicht geven in een politiek debat. Door de argumenten van de verschillende politieke
partijen in kaart te brengen, worden verschillende frames zichtbaar. De frames maken de verhouding zichtbaar
tussen de feiten, ethische principes en waarden. Binnen de frames worden argumenten, feiten, waarden en
ethische principes gebruikt om andere partijen te overtuigen om hiermee een discourscoalitie te vormen
(Hajer, 1993). De argumenten, feiten waarden en ethische principes die in het debat gebruikt worden hebben
betrekking op mens en dier. Voor mensen worden de vier ethische principes onderscheiden: autonomie, geen
schade berokkenen, weldoen en rechtvaardigheid (Beauchamp en Childress, 1994). Deze principes hebben
voor dieren een andere uitwerking. Mepham heeft deze principes uitgewerkt voor de toepassing op dieren.
Onder autonomie valt gedragsvrijheid, onder weldoen en geen schade berokkenen valt dierenwelzijn, onder
rechtvaardigheid de intrinsieke waarde (Mepham, 1999).
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd om meer inzicht te krijgen in het politieke debat:
-

Welke discourscoalities worden gevormd en waarom? Welke belangen of overeenkomsten liggen hier
aan ten grondslag?
Welke frames worden gebruikt in de politieke debatten van de Tweede en Eerste Kamer?
Welke feiten, waarden en principes worden belangrijk gevonden en hoe beïnvloeden die het debat?
En hoe worden deze feiten, waarden en principes gewogen?
Welke argumenten worden gebruikt in het debat?
Welke verschillen zijn zichtbaar tussen het debat in de Tweede Kamer en Eerste Kamer en welke
mogelijke factoren zijn aanwijsbaar voor de verschillende uitkomsten?

Om deze vragen te beantwoorden zijn alle uitgeschreven verslagen van de debatten van de Tweede Kamer en
Eerste Kamer over onbedwelmd ritueel slachten geanalyseerd. In tabel 0.1 is een overzicht gegeven van het
debat in de Tweede Kamer. In tabel 0.2 is een overzicht gegeven van het debat in de Eerste Kamer.
Tabel 0.1: overzicht debat Tweede Kamer
Christelijke discourscoalitie
(CDA, ChristenUnie en SGP)

Niet-christelijke discourscoalitie
(PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, SP, VVD)

Frame

Vrijheid van godsdienst wordt
onevenredig beperkt

Dierenwelzijn wordt onevenredig aangetast

Principe geen schade
berokkenen

Onbedwelmd ritueel slachten
leidt niet tot extra lijden

Onbedwelmd ritueel slachten leidt tot
extra lijden

Principe weldoen

Plicht om lijden te voorkomen (zorgplicht)

Principe autonomie

Beperking keuze vrijheid om
onbedwelmd ritueel geslacht
vlees te eten

Vraag en aanbod (liberalisme)

Principe
rechtvaardigheid

Verbod is in strijd met de
Grondwet

Gelijke behandeling van dieren.
Beperkte/geen aantasting vrijheid van
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Respect voor minderheden
(democratie)

godsdienst

Onevenredige beperking vrijheid
van godsdienst

Respect voor minderheden en voor de
meerderheid in de samenleving
(democratie)

Tabel 0.2: overzicht debat Eerste Kamer
Discourscoalitie CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66

Discourscoalitie PvdD, GroenLinks, PVV, SP,
OSF en 50PLUS

Frame

Wetsvoorstel is niet rechtmatig

Extra lijden van dieren rechtvaardigt
beperking van vrijheid van godsdienst

Principe geen schade
berokkenen

Onduidelijk of onbedwelmd
ritueel slachten tot extra lijden
leidt

Onbedwelmd ritueel slachten leidt tot extra
lijden

Principe weldoen

Plicht om lijden te voorkomen (zorgplicht)

Principe autonomie
Principe
rechtvaardigheid

Verbod is in strijd met de
Grondwet

Aantasting vrijheid van godsdienst
gerechtvaardigd

Bovenstaande tabellen geven inzicht in beide Kamerdebatten. Voor de verandering van standpunten tussen het
Tweede Kamerdebat en Eerste Kamerdebat zijn een viertal mogelijke redenen aan te wijzen. Ten eerste is aan
het einde van het Tweede Kamerdebat het wetsvoorstel gewijzigd waarmee een ontheffingsmogelijkheid is
toegevoegd. Ten tweede is tijdens het Eerste Kamerdebat een convenant getekend tussen de overheid en een
aantal betrokken stakeholders. Ten derde heeft de Eerste Kamer een andere functie en rol dan de Tweede
Kamer. En tot slot heeft de samenleving in de vorm van de politieke achterban, media en andere stakeholders
mogelijk ook invloed gehad op de uitkomst van de debatten.
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1.

Introductie

In Nederland is het onbedwelmd ritueel slachten al sinds de negentiende eeuw een aantal maal ter discussie
gesteld (Historisch Dagblad, 2011). In 2008 heeft de Partij voor de Dieren deze discussie opnieuw gestart door
op 5 september 2008 een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer voor het verbieden van onbedwelmd
ritueel slachten. Dit wetsvoorstel is op 28 juni 2011 in de Tweede Kamer aangenomen met 116 stemmen voor
en 30 stemmen tegen. Op 19 juni 2012 is het wetsvoorstel in de Eerste Kamer afgewezen met 51 stemmen
tegen en 21 voor. Deze verandering van stemming is opvallend. Het kan niet verklaard worden door de
gewijzigde regeringscoalitie dus er moeten andere redenen voor partijen zijn geweest om in de Eerste Kamer
anders te stemmen dan in de Tweede Kamer.
Het onderwerp ‘onbedwelmd ritueel slachten van dieren’ staat in een spanningsveld tussen dierenwelzijn en
religie, maar moet bekeken worden in een totale context van feiten, emoties en belangen. Zowel in de
Nederlandse als in de Europese wetgeving is bedwelmd slachten de regel en is een uitzondering opgenomen
voor onbedwelmd ritueel slachten. Ritueel slachten is een wijze van slachten dat gebeurd volgens de
voorschriften van een bepaalde religie. Het ritueel slachten wordt niet door iedereen hetzelfde ingevuld. In een
aantal landen wordt de rituele slachting gedaan na het dier te verdoven en in een aantal landen wordt het
gedaan zonder het dier vooraf te verdoven (Kijlstra en Lambooij, 2008). Dit is een van de redenen waardoor de
noodzaak van het onbedwelmd ritueel slachten ter discussie wordt gesteld. Daarnaast speelt dierenwelzijn
zowel voor als tijdens het slachten een belangrijke rol in de discussie. Voordat de rituele slacht plaats kan
vinden is het erg belangrijk dat het dier op de juiste manier gefixeerd wordt. Wanneer de fixatie verkeerd
gedaan wordt, kan de halssnede niet zorgvuldig worden uitgevoerd en levert dit veel stress op (Kijlstra en
Lambooij, 2008; Wenzlawowicz en von Holleben, 2007). De kwaliteit van de halssnede is bepalend voor de
hoeveelheid pijn die het dier lijdt door het toebrengen hiervan (Kijlstra en Lambooij, 2008). Ook over de mate
van aantasting van het dierenwelzijn tijdens het slachtproces zijn verschillende visies. Als er wel gekozen wordt
voor verdoving, dan verschillen de meningen over hoe het beste verdoofd kan worden en welke soort
verdoving volgens de religieuze voorschriften is toegestaan.
Naast de discussie omtrent dierenwelzijn, speelt ook een principiële discussie over grondrechten. Zo is vrijheid
van godsdienst een fundamenteel recht dat beschreven staat in de Nederlandse Grondwet maar ook in het
Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ritueel slachten wordt als onderdeel van dit
grondrecht gezien. In de discussie speelt het een rol of en in welke mate een verbod dit recht schaadt, en of dit
gerechtvaardigd is.
Een andere mogelijke invloed op de verandering van de stemming is het convenant dat is getekend tussen de
behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De minister van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie) heeft met vertegenwoordigers van slachthuizen, Moslims en Joden een convenant getekend dat is
bedoeld om het dierenwelzijn tijdens het onbedwelmd slachten te verbeteren.
Het al dan niet toestaan van onbedwelmd ritueel slachten is dus een complexe discussie over verschillende
inzichten in de mate van lijden van dieren en verschillende interpretaties van religieuze voorschriften.
Daarnaast raakt het aan een van de basisprincipes van de Nederlandse samenleving, namelijk
godsdienstvrijheid. Deze complexiteit komt terug in het politieke debat over onbedwelmd ritueel slachten. In
dit debat zijn vele argumenten uitgewisseld die impliciet onderliggende principes bevatten. Om deze
onderliggende principes bloot te kunnen leggen is het interessant om het debat van zowel de Tweede als de
Eerste Kamer te analyseren.

1.1

Conceptueel kader

In politieke debatten wordt taal gebruikt om variaties van versies van de werkelijkheid te construeren. Deze
constructivistische benadering veronderstelt dat alles voortbouwt op bestaande bronnen en het impliceert een
actieve selectie van bronnen die wel en niet gebruikt worden (Potter en Wetherell, 1987). De keuze voor de
bronnen wordt mede bepaald door de context waarin het debat zich afspeelt (Hajer en Wagenaar, 2003) en
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door het doel dat deze werkelijkheid dient (Aarts en te Molder, 1998). In debatten gaan partijen er vanuit dat
iedereen elkaars uitingen interpreteert en er wordt verondersteld dat iedereen een belang heeft (Aarts en te
Molder, 1998). Dit “samenstel van talige en niet-talige handelingen en praktijken dat beïnvloedt wat gedacht,
begrepen en gezegd wordt, wat met invloed kan worden gezegd en op welke wijze dit gebeurt.” (Hajer, 1989
p.3) wordt een discours genoemd. Later is deze definitie vereenvoudigd tot ‘een discours is een samenspel van
ideeën en concepten die betekenis geven aan een fenomeen’ (Hajer, 1993). Deze ideeën en concepten kunnen
sterk verschillen van karakter. Dit kunnen bijvoorbeeld normatieve maar ook analytische overtuigingen zijn. De
argumenten die gebruikt worden verschillen misschien van type maar blijven dezelfde wijze van
conceptualisatie van het fenomeen behouden. Hierdoor geeft een discours de mogelijkheid om een fenomeen
te construeren terwijl tegelijkertijd een discours ook de context vormt waarin het fenomeen begrepen wordt
(Hajer, 1993).
Een discours wordt opgebouwd uit frames. Frames zijn georganiseerde principes die betekenis geven aan een
discours. Frames zijn een samenhangende constellatie zijn van feiten en waarden. Een frame benadrukt
bepaalde aspecten en laat andere aspecten buiten beschouwing. Frames zijn krachtiger als ze empirisch
geloofwaardig en consistent met de ervaring zijn (gebaseerd op Schön en Rein in Hajer en Laws, 2006). Door
interactie met andere partijen kan een frame veranderen. Partijen zijn voortdurend bezig om andere te
overtuigen van hun frame en uiteindelijk hun discours. Dit kan leiden tot discourscoalities. Een discourscoalitie
is een verzameling van argumenten, van partijen die deze argumenten gebruiken en praktijken die deze
argumenten bevestigen (Hajer, 1993). Met praktijken worden ingebedde routines, regels en normen verstaan
(Hajer, 1989). Dus een discourscoalitie ontstaat wanneer verschillende partijen een gedeelde sociale praktijk en
sociale constructie hebben waardoor een verbinding tussen argumenten van partijen ontstaat. Om een
dominante discourscoalitie te worden, moeten veel of belangrijke partijen overtuigd zijn van het discours en
het beleidsproces wordt uitgevoerd volgens de ideeën van het discours. Met andere woorden, een dominant
discours stelt grenzen aan de oplossingen die overwogen worden (Hajer, 1993).
Een discoursanalyse kan gebruikt worden om orde aan te brengen in de wijze waarop partijen de werkelijkheid
begrijpen, problemen definiëren en aansturen op een bepaalde oplossing (Hajer en Laws, 2006). Het is een
middel om te analyseren hoe bepaalde dominante relaties zijn gestructureerd. De tegenargumenten en andere
posities ten opzichte van het discours moeten ook worden geanalyseerd zodat beter betekenis kan worden
gegeven aan de argumenten in het discours (Hajer, 1993).
Een discoursanalyse begint met het in kaart brengen van de partijen en hun positionering in het debat.
Vervolgens worden frames geïdentificeerd. Zodra deze zichtbaar zijn kan worden gekeken of er
discourscoalities geformeerd zijn. Als uiteindelijk ook institutionele praktijken zichtbaar zijn geworden (de
uitkomst van het debat) dan kan worden geanalyseerd welke discours dominant was (Hajer, 1993).
Aan het fenomeen ‘onbedwelmd ritueel slachten’ wordt betekenis gegeven door verschillende discoursen.
Deze discoursen worden zichtbaar als de frames worden geanalyseerd. In dit onderzoek worden probleem- en
oplossingsframes onderscheiden. Binnen de probleemframes wordt overwogen wat als probleem wordt
beschouwd en welke aspecten belangrijk zijn hierin. Door het probleem op een bepaalde manier te
conceptualiseren, wordt al richting gegeven aan de oplossing. Dit wordt zichtbaar in de oplossingsframes, waar
bepaalde oplossingen uitgebreider worden overwogen en anderen niet. Binnen de frames worden
argumenten, feiten, waarden en principes gebruikt om andere partijen te overtuigen om hiermee een
discourscoalitie te vormen.
De frames maken de verhouding zichtbaar tussen de feiten, ethische principes en waarden. Deze verhouding
beschrijft het reflectief evenwicht. Hiermee kan worden bekeken of de uitkomst van het debat moreel
verdedigbaar is (Burg en Willigenburg, 1998). Voor de beschrijving van het reflectief evenwicht worden de vier
principes gebruikt zoals Beauchamp en Childress (1994) deze hebben beschreven in Principles of Biomedical
Ethics: autonomie, geen schade berokkenen, weldoen, rechtvaardigheid. Het principe van autonomie verwijst
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naar de mate van het vermogen om zelfstandig te kunnen handelen en bewuste keuzes te kunnen maken. Een
keuze of handeling is autonoom wanneer dit gebeurt 1) in alle vrijheid gebeurt, dus onafhankelijk van controle
en andere invloeden; 2) intentioneel; 3) op basis van volledige informatie en; 4) met inzicht in de
consequenties (Beauchamp en Childress, 1994). Het principe geen schade berokkenen komt er op neer dat je
niet direct of indirect iemand met opzet kwaad mag doen. Iemand direct schade berokkenen is iemand
benadelen of tegenwerken in zijn belangen. Iemand indirect schade berokkenen wordt veroorzaakt door
nalatigheid, door iets niet te doen wat voor een ander nodig was (Beauchamp en Childress, 1994). Het principe
weldoen is de tegenhanger van geen schade berokkenen. Dit principe impliceert actie om schade te voorkomen
en het welzijn te bevorderen. Beide principes zijn gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat
de middelen die nodig zijn om het doel te bereiken, in verhouding moeten staan tot de negatieve gevolgen die
deze middelen kunnen hebben (Beauchamp en Childress, 1994). Tot slot het principe van rechtvaardigheid
waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Gelijken moeten als gelijk behandeld worden en ongelijken als
ongelijk. Daarnaast moet de verdeling wel in redelijkheid en billijkheid tot stand komen. Dit betekent dat
iedereen dezelfde kansen moet hebben gehad en dat de verdeling in verhouding tot elkaar tot stand moet
komen. Deze ethische principes zijn ook van toepassing op dieren. Mepham heeft deze principes uitgewerkt
voor de toepassing op dieren. Onder het principe van weldoen en geen schade berokkenen vallen issues met
betrekking tot het dierenwelzijn. Onder het principe van autonomie vallen onder andere issues met betrekking
tot de vrijheid van gedrag. Onder het principe van rechtvaardigheid valt onder andere de intrinsieke waarde
van dieren. De intrinsieke waarde is de waarde die een dier op zich heeft, los van de waarde die de mens het
dier toekent (Mepham, 1999).

1.2

Probleemstelling

Het al dan niet toestaan van onbedwelmd ritueel slachten is een complexe discussie over verschillende
inzichten in de mate van lijden van dieren en verschillende interpretaties van religieuze voorschriften. In het
politieke debat over ritueel slachten zijn vele argumenten uitgewisseld, waren diverse partijen betrokken en
belangen gemoeid. In het debat zijn vele argumenten uitgewisseld. Deze argumenten zijn impliciet gebaseerd
op ethische principes. Het is tot nu toe onbekend hoe deze gebruikte argumenten en frames hebben geleid tot
de uitkomst van het debat en hoe de balans is tussen feiten, waarden en principes.
Om hier meer inzicht in te verkrijgen zijn op basis van bovenstaande theorieën de volgende onderzoeksvragen
relevant:
-

Welke discourscoalities worden gevormd en waarom? Welke belangen of overeenkomsten liggen hier
aan ten grondslag?
Welke frames worden gebruikt in de politieke debatten van de Tweede en Eerste Kamer?
Welke feiten, waarden en principes worden belangrijk gevonden en hoe beïnvloeden die het debat?
En hoe worden deze feiten, waarden en principes gewogen?
Welke argumenten worden gebruikt in het debat?
Welke verschillen zijn zichtbaar tussen het debat in de Tweede Kamer en Eerste Kamer en welke
mogelijke factoren zijn aanwijsbaar voor de verschillende uitkomsten?

Het onderzoek geeft inzicht in hoe en door welke partijen de argumenten en principes gebruikt zijn in de
politieke debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Uiteindelijk wordt bekeken hoe het genomen besluit zich
verhoudt tot de feiten, waarden en principes. Hierdoor wordt het inzicht in het gebruik van frames in debatten
vergroot. Ook geeft het inzicht in de balans tussen feiten en principes en de verhoudingen in het besluit.

1.3

Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestaat uit één case studie, waarbij een case studie is gedefinieerd als een situatie die in de
natuurlijke context wordt onderzocht. Een situatie kan meerdere onderzoekseenheden omvatten zodat die
met elkaar vergeleken kunnen worden (Baarda et al., 2001; ’t Hart et al., 2007). In dit onderzoek is de situatie
(de case) het politieke debat over onbedwelmd ritueel slachten. De onderzoekseenheden zijn de debatten van
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de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Deze onderzoekseenheden zullen onderworpen worden aan een
inhoudsanalyse. Dit is een methode om uitspraken te doen over de betekenis van argumenten, feiten, waarden
en principes op basis van een objectieve en systematische analyse van hun kenmerken (’t Hart et al., 2007).
De data bestaat uit alle uitgeschreven verslagen van de debatten van de Tweede Kamer van 17 februari, 13
april en 22 juni 2011 en de debatten van de Eerste Kamer van 13 december 2011 en 12 juni 2012. De verslagen
van de vaste Kamercommissie en de brieven van de staatssecretaris zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de
belangrijkste punten die hierin genoemd worden ook terugkwamen in de debatten.

1.4

Achtergrond

Ritueel slachten is een wijze van slachten dat gebeurt volgens de voorschriften van een bepaalde religie, maar
wordt niet door iedereen hetzelfde uitgevoerd. In sommige landen wordt deze rituele slachting gedaan na het
dier te verdoven, in andere landen wordt dit gedaan zonder het dier vooraf te verdoven (Kijlstra en Lambooij,
2008). Hierdoor wordt de noodzaak van het onbedwelmd ritueel slachten ter discussie gesteld. In Nederland is
het in principe verplicht om dieren voorafgaand aan de slacht te verdoven. In de wet is een uitzondering
gemaakt voor het slachten volgens de joodse en islamitische ritus.
Religie
Zowel de Joodse als Islamitische geloofsovertuigingen hebben als uitgangspunt dat een dier dat geslacht wordt
intact moet zijn als de verbloedingsdood intreed (Kijlstra en Lambooij, 2008). Echter, hebben beide
geloofsovertuigingen een verschillende verdere invulling van de riten.
Voor moslims kunnen handelingen en producten haram (onrein, verboden) of halal (rein, toegestaan) zijn. Bij
het eten van vlees is het voor moslims belangrijk dat zij geen dode dieren, bloed en varken eten. Dit staat in de
koran beschreven als haram. Wat en wanneer iets halal of haram is wordt door verschillende stromingen
binnen de islam op verschillende manieren uitgelegd (Spiegel et al., 2012). Bij halal producten is het van belang
dat deze geen haram onderdelen bevat (1) en niet in contact is geweest met haram producten of handelingen
tijdens de productie, het transport en de opslag (2) (Spiegel et al., 2012).
Daarnaast wordt in de Hadith (een aanvulling en interpretatie op de Koran) verder de omstandigheden van de
slacht beschreven. Echter, de interpretaties van verschillende stromingen verschillen van elkaar. Zo zijn er
geloofsgemeenschappen die bedwelming (hetzij vooraf, hetzij achteraf) accepteren en sommige
geloofsgemeenschappen accepteren geen bedwelming (Kijlstra en Lambooij, 2008). In de Hadith staat verder
beschreven dat de slacht alleen mag worden volbracht door moslims of volgens sommigen ook door christenen
of joden. Voor de slacht moeten de woorden ‘Bismillah, Allahoe Akbar’ ofwel ‘in naam van God, God is de
grootste’ uitgesproken worden. Tijdens de slacht moet de kop richting Mekka gericht zijn. Dan wordt met een
scherp mes de keel doorgesneden (Spiegel et al., 2012). Er zijn geen voorwaarden omschreven voor de lengte
en scherpte van het mes (Kijlstra en Lambooij, 2008).
Net als bij moslims kunnen voor joden ook handelingen en producten koosjer (rein) of niet-koosjer (onrein)
zijn. De omstandigheden van het slachten staan beschreven in de Thora.
Bij het joodse ritueel slachten wordt geslacht door een speciaal opgeleide slachter met een speciaal ontworpen
lang en scherp mes. Met één haal worden de halsaders en halsslagaders doorgesneden (Kijlstra en Lambooij,
2008). Ook joodse gemeenschappen zijn niet eenduidig in de voorwaarden die zij stellen aan koosjer vlees.
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn speelt zowel voor als tijdens het slachten een belangrijke rol in de discussie. Voordat de rituele
slacht plaats kan vinden is het belangrijk dat het dier op de juiste manier wordt gefixeerd. Wanneer de fixatie
verkeerd gedaan wordt, kan de halssnede niet zorgvuldig worden uitgevoerd en levert dit veel stress op
(Kijlstra en Lambooij, 2008; Wenzlawowicz en von Holleben, 2007). De kwaliteit van de halssnede is bepalend
voor de hoeveelheid pijn die het dier lijdt door het toebrengen hiervan en de snelheid van bewustzijnsverlies
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(Kijlstra en Lambooij, 2008). Ook over de mate van aantasting van het dierenwelzijn tijdens het slachtproces
zijn verschillende visies. Als er wel gekozen wordt voor verdoving, dan verschillen de meningen over hoe het
beste verdoofd kan worden en welke soort verdoving volgens de religieuze voorschriften is toegestaan.
Naar aanleiding van de discussie over ritueel slachten heeft Wageningen UR in opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in 2008 een literatuuronderzoek gedaan naar het welzijn van
dieren tijdens het ritueel slachten. De conclusie van het onderzoek is dat zowel de fixatie als het ritueel
slachten een verschillende uitwerking heeft op de verschillende diersoorten (runderen, schapen, geiten en
pluimvee). Als eerste moeten dieren die onbedwelmd geslacht worden goed worden gefixeerd zodat de
halssnede zorgvuldig kan worden toegebracht. Het fixeren van dieren veroorzaakt veel stress (Kijlstra en
Lambooij, 2008). Daarna zal de halssnede zelf pijn veroorzaken door het grote aantal pijnreceptoren die zich in
de hals bevinden. Het blijkt dat de halssnede bij runderen na Joods ritueel in 10% niet of onvolledig de
halsarterie heeft doorgesneden, na Islamitisch ritueel is dit 1%. Een complicatie die kan optreden tijdens deze
manier van slachten is ballooning. Dit is dat doorgesneden bloedvaten worden afgekneld door opeenhoping
van bloed in het weefsel waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen in stand blijft. Het aantal runderen
waarbij dit voorkomt is 18% bij Joods ritueel geslachte runderen en 17% bij Islamitisch geslachte runderen. Bij
schapen, geiten en pluimvee speelt het probleem van ballooning niet. Uit onderzoek is gebleken dat bij 4% van
de schapen de slagader onvolledig tot niet was doorgesneden (Kijlstra en Lambooij, 2008). De dieren kunnen
de pijn niet goed zichtbaar uiten omdat de luchtpijp ook wordt doorgesneden. Verder blijven de hersenen van
een onbedwelmd dier langer actief dan van bedwelmde dieren. Dit geldt specifiek voor runderen, via de
nekslagader blijven de hersenen nog even van bloed voorzien (Kijlstra en Lambooij, 2008). Naast de discussie
omtrent dierenwelzijn, speelt ook een discussie over de grondrechten.
Wet- en regelgeving
In de Grondwet wordt de vrijheid van godsdienst geregeld. Hierbij wordt de beperking gesteld dat de vrijheid
van godsdienst niet in strijd mag zijn met andere wetten. Vrijheid van godsdienst is een grondwettelijk recht en
is vastgelegd in artikel 6 van de Nederlandse Grondwet.
Grondwet Artikel 6 lid 1:
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te
belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet (de Nederlandse Grondwet, 2014).
De vrijheid van godsdienst is ook geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Hierbij zijn een aantal punten beschreven op basis waarvan de vrijheid van godsdienst beperkt mag worden.
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Artikel 9:
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid
om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in
het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in
onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen
worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk
zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. (IVIR, 2012)
In de Grondwet en in het EVRM zijn rechten voor mensen vastgelegd. In Nederland en in de Europese Unie
hebben dieren geen rechten in juridische zin. Er zijn wel wettelijke bepalingen over hoe met dieren moet
worden omgegaan, zoals tijdens het slachten. Binnen de Europese Unie is de wetgeving omtrent slachten in de
Richtlijn 93/119/EG geregeld. Een van de uitgangspunten van deze richtlijn is dat vanwege het dierenwelzijn
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dieren bedwelmd geslacht worden. Deze richtlijn laat ruimte aan landen om bij de implementatie van de
richtlijn binnen een staat, een uitzondering voor onbedwelmd ritueel slachten te maken. In Nederland is de
uitzondering voor onbedwelmd ritueel slachten geïmplementeerd in artikel 44 van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren. Het Nederlands recht erkent de Islamitische (Dhabiha) en Israëlitische (Shechita)
wijze van slachten als een uitzondering op bedwelmd slachten (GWWD art. 44:3). Deze
uitzonderingsmogelijkheid is overgenomen in de Wet Dieren in 2009.
In de discussie rond onbedwelmd ritueel slachten speelt het een rol of en in welke mate een verbod dit recht
schaadt en of dit gerechtvaardigd is.
Na de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en voor de behandeling van het wetsvoorstel in de
Eerste Kamer is een convenant over onbedwelmd ritueel slachten opgesteld. De minister van EL&I
(Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft met vertegenwoordigers van slachthuizen, Moslims en
Joden een convenant getekend dat is bedoeld om het dierenwelzijn tijdens het onbedwelmd slachten te
verbeteren. Dit convenant is bedoeld om het dierenwelzijn tijdens het onbedwelmd slachten te verbeteren en
om aan de voorwaarden te voldoen die in verordening 1099/2009EG gesteld worden en per januari 2013 van
kracht worden (Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 2012). Samengevat zijn de volgende
punten vastgesteld:
-

Bewusteloosheid: dieren moeten binnen 40 seconden bewusteloos zijn. Om bewusteloosheid vast te
stellen zijn vijf criteria vastgesteld.
Halssnede: de halssnede moet in één vloeiende onafgebroken lijn worden toegebracht.
Mes: het mes moet vlijmscherp zijn en een optimale (vastgestelde) lengte hebben.
Geschiktheid dier: de geschiktheid van een dier voor onbedwelmde slacht wordt vastgesteld door de
slachter.
Fixatie: er zijn verschillende afspraken gemaakt over de fixatie, onder andere dat de fixatie moet
duren totdat het dier bewusteloos is.
Toezicht: er wordt permanent toezicht gehouden door dierenarts van de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Waren Autoriteit).
Opleiding: slachters hebben een certificaat van vakbekwaamheid nodig.
Onderzoek: vanuit de convenantspartijen zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld die verder
uitgezocht gaan worden (Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 2012).

Economische belangen
Volgens een beraming van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) zijn er in
2006 ongeveer 2 miljoen dieren ritueel geslacht (Kijlstra en Lambooij, 2008). Een deel hiervan wordt
geëxporteerd naar Israël, het Midden-Oosten en Noord Afrika (Expertisecentrum LNV, 2008; Spiegel et al.,
2012). Daarnaast heeft Nederland als eerste land in de wereld een opslag voor halal producten en maakt het
deel uit van een wereldwijde productieketen (Spiegel et al., 2012).
Route wetsvoorstel
Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een wetsvoorstel te komen. Een van de mogelijkheden is dat een
partij uit de Tweede Kamer signalen krijgt uit de samenleving en op basis hiervan het initiatief neemt om een
wetsvoorstel te ontwerpen. De Partij voor de Dieren heeft het initiatief genomen tot het wetsvoorstel ‘Voorstel
van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het
invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten’. Dit wetsvoorstel gaat met een
memorie van toelichting en reactie van de Raad van State ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat, naar
de vaste commissie Landbouw. Hierin zitten leden van alle partijen. Zij kunnen in deze commissie vragen
stellen en geven schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Na de voorbereiding in deze commissie wordt
over het wetsvoorstel gedebatteerd in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer kunnen fracties vragen stellen
aan de initiatiefnemer (Thieme, Partij voor de Dieren) en aan de minister (Bleeker, minister van Economische
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Zaken, Landbouw en Innovatie). Aan het einde van het debat kunnen fracties amendementen (wijzigingen van
het wetsvoorstel) in stemming brengen. Daarna wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht. Tot slot worden
ingediende moties (verzoek aan de regering om actie op een bepaald onderwerp te ondernemen of kenbaar
maken van oordeel over bepaald beleid) in stemming gebracht. Als een meerderheid voor het wetsvoorstel
stemt dan gaat het naar de Eerste Kamer (Tweede Kamer, 2014).
Ook in de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel eerst naar de vaste commissie EL&I. Net als in de Tweede Kamer
kunnen vragen gesteld worden aan de initiatiefnemer (Thieme) en aan de minister (Bleeker). In de Eerste
Kamer kunnen geen amendementen worden ingediend. Het wetsvoorstel kan alleen worden aangenomen of
verworpen (Eerste Kamer, 2014). In de Eerste Kamer wordt voornamelijk gelet op de kwaliteit van het
wetsvoorstel, waarin de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid als uitgangspunten worden
genomen (Eerste Kamer, 2014; Eerste Kamer, 2012). Met rechtmatigheid wordt gerefereerd aan juridische en
wetstechnische aspecten zoals de vraag of het wetsvoorstel strijdig is met de Grondwet en internationale
regelgeving en of de rechten van burgers niet onevenredig geschaad worden (proportionaliteitsbeginsel). Met
doeltreffendheid wordt de effectiviteit van het wetsvoorstel bedoeld en wordt de uitvoerbaarheid van de
wetgeving bekeken. Met doelmatigheid wordt de efficiëntie van het wetsvoorstel bedoeld en wordt naar de
handhaafbaarheid gekeken (Eerste Kamer, 2014; Eerste Kamer, 2012).
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2.

Resultaten debat Tweede Kamer

Op 5 september 2008 heeft Partij voor de Dieren een wetsvoorstel met een memorie van toelichting ingediend
bij de Tweede Kamer om onbedwelmd ritueel slachten te verbieden. Dit wetsvoorstel werd daarna voor advies
naar de Raad van State (RvS) gestuurd. De reactie van de RvS (d.d. 20 oktober 2008) en de reactie van de
indiener (PvdD) (d.d. 2 juni 2009), waren input voor de Vaste Kamercommissie van Landbouw (verslag van d.d.
2 februari 2010). Vervolgens werd het wetsvoorstel plenair in de Tweede Kamer behandeld op 17 februari, 13
april en 22 juni 2011. In de behandeling van de eerste termijn konden parlementsleden amendementen en
moties indienen. In de behandeling van de tweede termijn konden deze amendementen en moties worden
gewijzigd. Op 28 juni 2011 werd over het wetsvoorstel gestemd. Nadat het wetsvoorstel werd aangenomen
werd het dezelfde dag nog naar de Eerste Kamer gestuurd. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de
memorie van toelichting en de schriftelijke verslaglegging van debatten van de Vaste Kamercommissie en de
Tweede Kamer gepresenteerd. De analyse van dit debat volgt in hoofdstuk 4. De resultaten worden per partij
weergegeven.
De argumenten in de schema’s hebben verschillende grijstinten. Aan het einde van iedere paragraaf wordt een
samenvatting gegeven van het meest dominante principe dat in de argumenten gebruikt wordt.

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

2.1

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wilde een verbod op alle onbedwelmde rituele slachtingen in Nederland. Als
initiatiefnemer van het wetsvoorstel hebben zij het probleem als eerste kunnen omschrijven. Zij hebben een
aantal hoofdargumenten genoemd om het probleem omtrent ritueel slachten te omschrijven vanuit hun
standpunt.
De PvdD was van mening dat “Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het onbedwelmd ritueel slachten
volgens de Joodse en Islamitische traditie dierenwelzijnsproblemen veroorzaakt zoals stress, pijn en leed
voorafgaand en gedurende de slacht.” Dit werd ondersteund door de onderzoeksresultaten die zij
presenteerden (zie figuur 2.1). De PvdD concludeerde uit rapporten die KNMvD in haar standpunt heeft
gebruikt dat “Het uitselecteren, verplaatsen en fixeren bij onbedwelmd slachten meer tijd in beslag neemt dan
bij een regulier slachtproces.” Ook concludeerden zij dat “Na het aanbrengen van de halssnede niet
onmiddellijk bewustzijnsverlies optreedt.” “De periode tot het optreden van bewustzijnsverlies kan in lengte
sterk variëren afhankelijk van de diersoort, de wijze van het aanbrengen van de halssnede en de manier van
verbloeden.” Het verschil qua bewustzijnsverlies tussen diersoorten werd vooral duidelijk bij runderen. “Bij
runderen en schapen kan dit oplopen tot 2 minuten.” Het langer bij bewustzijn blijven werd volgens de PvdD
veroorzaakt doordat “Bij runderen de arteria vertebralis (nekslagader) niet wordt doorgesneden. Dit bloedvat
verzorgt een deel van de bloedvoorziening van de hersenen. Daardoor is de periode tot het optreden van
bewustzijnsverlies bij runderen aanmerkelijk langer dan bij andere dieren die onbedwelmd geslacht worden.”
Naast het beschikken over een nekslagader, werd het bewustzijnsverlies volgens de PvdD ook mogelijk
vertraagd door de fixatie. Zij stellen dat “Problemen door het verzet van het dier bij de fixatie kunnen bij het
onbedwelmd slachten de periode tot het intreden van het bewustzijnsverlies sterk verlengen.” Het grootste
probleem van deze fixatie methode is volgens de KNMvD dat “Alleen al het feit dat een dier, volledig wakker,
op zijn rug gedraaid wordt, levert hem een hevige mate van stress op.” De PvdD haalde uit een ander
onderzoek van de KNMvD een aantal andere feiten aan. Bij runderen en schapen bestond de mogelijkheid tot
het inademen van de pensinhoud. Bij alle dieren bestond de mogelijkheid tot het inademen van bloed. Om het
verbloeden te bespoedigen werden de wondranden van de halssnede gemanipuleerd. Doordat zich in de hals
veel pijnreceptoren bevonden, veroorzaakt manipulatie veel pijn. De PvdD gaf duidelijk te kennen dat “er

9

wetenschappelijke consensus is dat dieren meer pijn, angst en stress ondergaan als zij zonder verdoving
worden geslacht”. Als argument stelde de PvdD dat er 230 onderzoeken en publicaties zijn van onafhankelijke
wetenschappers die ook alle tegenrapporten hebben onderzocht, maar “Deze komen alle tot de eenduidige
conclusie dat onbedwelmd slachteneen onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert.” De
rapporten “benadrukken dat, alshet dier bij bewustzijn is, het zich bewust blijft van alle geluiden, geuren, de
stress van andere dieren, de eigen stress en de messteek. Het dier verkeert al die tijd in doodsangst. Dat proces
kan volgens wetenschappers wel vier minuten duren.” Bovendien was de uitvoering vaak niet perfect waardoor
vaak meer sneden nodig waren dan aanbevolen.

Onbedwelmd ritueel slachten
veroorzaakt extra dierenleed
blijkt uit onderzoek

Omdat het uitselecteren,
verplaatsen en fixeren meer
tijd kost

Omdat dieren niet direct
bewustzijn verliezen na
toebrengen halssnede

Omdat runderen aanzienlijk
langer bij bewustzijn blijven, tot
wel 4 minuten

Echter het verschilt per
diersoort, wijze van halssnede
aanbrengen en wijze van
verbloeden

Omdat verzet bij fixatie leidt tot
later bewustzijnsverlies

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat bloed en pens in de
longen kan komen en
wondranden worden soms
gemanipuleerd terwijl de hals
vol pijnreceptoren zit

Omdat er wetenschappelijke
consensus is

Omdat de British Farm Animal
Welfare Council, RDA NL en BE,
KNMvD en EFSA vinden dat
onbedwelmd slachten tot extra
dierenleed leidt

Omdat de uitvoering vaak niet
perfect gaat waardoor o.a.
meer sneden nodig zijn dan
aanbevolen

Omdat 230 rapporten van
onafhankelijke wetenschappers
hetzelfde concluderen, ze
hebben ook tegenargumenten
overwogen

Omdat runderen mbv
kantelapparaat in zij- of
rugligging worden gebracht, dit
levert veel stress op

Figuur 2.1 Probleem PvdD: onbedwelmd slachten veroorzaakt extra dierenleed
De PvdD baseerde haar redenering dat onbedwelmd ritueel slachten leidt tot extra dierenleed op het principe
van geen schade berokkenen. Volgens de PvdD leidde onbedwelmd slachten tot een aantasting van het
dierenwelzijn en berokkent dus schade aan dieren.
Het tweede belangrijke argument was dat onbedwelmd ritueel slachten in strijd is met de wet (zie figuur 2.2).
Volgens de PvdD is onbedwelmd slachten in strijd met de wet omdat in de “Richtlijn (EU) nr.93/119 artikel 3
was bepaald dat bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, slachten of doden de dieren elke vermijdbare
opwinding of pijn, elk vermijdbaar lijden en alle vermijdbare verwondingen en kneuzingen moeten worden
bespaard.” Desondanks constateerde de PvdD dat “Aan de vakbekwaamheid van de uitvoerder van het
onbedwelmd slachten worden slechts beperkte wettelijke eisen gesteld waardoor het verkeerd uitvoeren van
slachthandelingen extra stress, pijn en leed kan veroorzaken bij de dieren.” Daarnaast stelde de PvdD dat niet
voor niets dat in Richtlijn (EU) nr.93/119 artikel 5 lid c bedwelmen de regel is en onbedwelmd de uitzondering.
Een uitzondering was alleen mogelijk op basis van religieuze gronden. Tegelijkertijd constateerde de PvdD dat
“In Nederland de productie van ritueel geslacht vlees groter is dan de vraag hiernaar onder de Nederlandse
geloofsgemeenschappen. Ritueel geslacht vlees is een Nederlands exportproduct geworden.” Echter, de PvdD
stelde dat “Deze praktijk feitelijk strijdig is met de oorspronkelijke bedoeling van de uitzondering die op de
wettelijke verplichting voor bedwelmd slachten is gemaakt.” Daarnaast stelde de PvdD dat “De wet ertoe dient
de zwakkeren in de samenleving te beschermen.” Met zwakkeren bedoelden ze dieren. Het achterliggende
argument was dat de PvdD van mening is dat dieren rechten zouden moeten hebben.
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Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Onbedwelmd ritueel
slachten is in strijd met
de wet

Omdat elke
vermijdbare pijn of
opwinding voorkomen
moet worden (EU
richtlijn art.3)

Omdat bedwelming de
regel is en
onbedwelmen de
uitzondering (EU
richtlijn art. 5 lid c)

Omdat het in strijd is
met de intentie van de
wet

Omdat de wet er is om
de zwakkeren (dieren)
in de samenleving te
beschermen

Echter er worden
weinig wettelijke eisen
gesteld aan
vakbekwaamheid

Echter op basis van
religieuze gronden zijn
uitzonderingen
toegestaan

Omdat onbedwelmd
geslacht vlees ook
geëxporteerd wordt

Omdat dieren rechten
hebben

Figuur 2.2 Probleem PvdD: onbedwelmd slachten is in strijd met de wet
De argumentatie van de PvdD dat onbedwelmd slachten in strijd is met de wet, is gebaseerd op het principe
van rechtvaardigheid. Uitgangspunt van de wet en van het principe van rechtvaardigheid, is dat gelijken gelijk
moeten worden behandeld en ongelijken ongelijk. Volgens de PvdD hebben dieren volgens dit principe ook
rechten.
Het derde argument was dat volgens PvdD het toezicht onvoldoende was gewaarborgd (zie figuur 2.3). De
PvdD stelde dat er geen toezicht was op de stroom vlees dat op basis van rituele eisen was afgekeurd. “Zo mag
volgens de Israëlitische rite de achterhand vaak niet geconsumeerd worden en wordt dit vlees afgezet in het
gangbare consumptiekanaal.” “Voor het vermarkten van ritueel geslacht vlees via de reguliere kanalen bestaat
geen etiketteringsplicht dit op enigerlei wijze te vermelden op de verpakking”. Hierdoor was het voor
consumenten onmogelijk om dit vlees als zodanig te herkennen in de supermarkt. Daarnaast stelde de PvdD
dat bij kleine slachterijen geen permanent toezicht verplicht was. Sinds 2006 was geen behoefteverklaring
meer nodig waardoor het onduidelijk was hoeveel dieren jaarlijks onbedwelmd ritueel geslacht werden.
Slachthuizen moesten wel bij de NVWA melden dat er ritueel geslacht werd.

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Toezicht op het proces
is onvoldoende
gewaarborgd

Omdat vlees dat
afgekeurd is volgens
de rites op de
reguliere markt komt

Omdat er geen
etiketteringsplicht
geldt dus
consumenten kunnen
dit niet zien

Omdat bij kleine
slachterijen geen
continue toezicht is

Omdat het aantal
dieren dat in
Nederland
onbedwelmd geslacht
wordt onduidelijk is

Omdat de
behoefteverklaring in
2006 is afgeschaft

Maar ritueel slachten
moet wel worden
aangegeven bij de
nVWA

Figuur 2.3 Probleem PvdD: het toezicht op ritueel slachten is onvoldoende gewaarborgd
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Volgens de PvdD is het toezicht op onbedwelmd ritueel slachten onvoldoende gewaarborgd. De PvdD
beschouwde dit wel als een plicht voor mensen volgens het principe van weldoen. Daarnaast waren zij van
mening dat door onvoldoende toezicht het principe van autonomie wordt aangetast doordat de consument
niet op basis van de juiste informatie keuzes kan maken.
Naast de formulering van het probleem, heeft de PvdD ook de oplossing geformuleerd. De formulering van de
oplossing gaf aan hoe zij de oplossing zagen en waarom, maar ook wat zij niet als oplossing mogelijk achten.
De PvdD was van mening dat alleen het verplicht bedwelmen voor de slacht voor alle diersoorten een oplossing
was voor het door hen geformuleerde probleem (zie figuur 2.4). De PvdD stelde dat het volgens de Islamitische
rite mogelijk was om reversibel (elektrisch) te bedwelmen. Dit betekent dat het dier niet gedood werd door
bedwelming zodat dit geen bezwaar meer kon zijn voor gelovigen. De PvdD gaf aan dat tegenstanders hierop
reageerden dat door bedwelming het dier langzamer of minder effectief ging. Echter de PvdD gaf aan dat “dit
echter weersproken is door een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek waarin is aangetoond dat er geen
significant verschil in bloedverlies optreedt tussen dieren die voorafgaand aan de slacht zijn bedwelmd en
dieren die niet zijn bedwelmd.” De bezwaren van gelovigen waren hiermee volgens de PvdD weggenomen en
de PvdD stelde dat hierdoor “op dit moment in Nederland binnen Islamitische kringen al op beperkte schaal
bedwelming wordt toegepast.” Deze “verschillende stromingen binnen de religieuze groepen vinden het vooraf
bedwelmen van dieren passen bij de voorschriften van hun geloof.” Dit werd ondersteund door het argument
dat bij de Albert Heijn halal vlees te koop was van dieren die vooraf bedwelmd werden. Daarnaast stelde de
PvdD dat post-stunning (het toebrengen van een schot direct na het aanbrengen van de halssnede) dat als
alternatief werd voorgesteld voor Israëlitisch ritueel slachten “de periode dat de dieren bij bewustzijn zijn
aanmerkelijk verkort en levert na het doorsnijden van de hals enige welzijnswinst op”. “Echter, deze methode
laat onverlet dat de geconstateerde welzijnsproblemen gedurende uitselecteren, verplaatsen en fixeren
onverminderd door blijven bestaan. Achteraf bedwelmen van dieren levert dus een minimale welzijnswinst
op.” Als reden voor het niet maken van onderscheid tussen verschillende diersoorten gaf de PvdD aan dat het
diersoort niet van belang is maar “Het risico, de kans dat een dier nog bij bewustzijn is, moet je uitsluiten; dan
maakt het niet uit over welke diersoort wij spreken. Dat lijkt mij [Thieme] goed in het kader van een algemene
wet: iedereen is gelijk.” “De kern van het wetsvoorstel is om een einde te maken aan de ongelijke regelgeving
voor verschillende slachtmethoden” waarbij de PvdD refereerde aan het verbod op onbedwelmd slachten
waarbij een uitzondering werd gemaakt voor onbedwelmd slachten.

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat reversibel
bedwelmen bezwaar
voor doden voor
slachten weg neemt

Omdat het geaccepteerd
wordt door een
beperkte groep
gelovigen

Omdat bedwelmen geen
invloed heeft op de
verbloeding

Omdat het zelfs al te
koop bij de AH

Bedwelmen voor de
slacht

Omdat post-stunning
onvoldoende
welzijnsverbetering
oplevert

Omdat alle dieren gelijk
zijn voor de wet, dus ook
gelijke oplossing voor
alle diersoorten

Figuur 2.4 Oplossing PvdD: bedwelming voor de slacht is de enige oplossing
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Omdat een verbod een
einde maakt aan
ongelijke regelgeving
voor slachtmethoden

De PvdD was van mening dat volgens het principe van weldoen men verplicht is om te bedwelmen voor de
slacht omdat zo extra dierenleed voorkomen kan worden. Hierbij achtte de PvdD mensen en dieren gelijk aan
elkaar en alle ritueel geslachte diersoorten ook. Daarom wilden zij volgens het principe van rechtvaardigheid
dat ze ook zo behandeld worden.
De PvdD stelde dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten niet in strijd was met de godsdienstvrijheid (zie
figuur 2.5). De PvdD stelde dat “Het opheffen van deze uitzonderingsbepaling niet in strijd is met artikel 6 van
de Grondwet, omdat daarin wordt gesteld dat ieder het recht heeft zijn godsdienst te belijden, “behoudens
ieders verantwoordelijkheid voor de wet.” Het opheffen van deze uitzonderingsbepaling is mogelijk zonder de
vrijheid van godsdienst aan te tasten”. Met de verwijzing naar ‘ieders verantwoordelijkheid voor de wet’ werd
verwezen om duidelijk te maken dat nieuwe wetenschappelijk inzichten verplichten tot een nieuwe
overweging. De PvdD stelt dat er alternatieven zijn die niet in strijd met de godsdienstvrijheid zijn. Dit blijkt
volgens hen uit dat in andere landen ook een heroverweging is geweest en dit heeft geleid tot het verplicht
bedwelmen voorafgaand aan de slacht. Dit werd ondersteund door het argument dat “Sommige
Islamspecialisten zeggen dat bedwelming voorafgaand aan de slacht is toegestaan omdat het overeenkomt met
de hadith, waarin wordt voorgeschreven respectvol om te gaan met levende wezens.” Volgens de PvdD hoort
ook vanuit religieus oogpunt het voortschrijdend inzicht te leiden tot nieuwe interpretaties. Bovendien stelt de
PvdD dat “De aantasting van het dierenwelzijn voorafgaand en gedurende de onbedwelmde rituele slacht
voldoende grond is om de uitzonderingsbepaling op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te laten
vervallen.” Op de vraag of het juridisch houdbaar zou zijn voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
reageerde de PvdD dat in de landen waar onbedwelmd slachten niet is toegestaan nog geen zaken zijn geweest
“waarin deze landen tot de orde werden geroepen op basis van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens)”.

Een verbod op onbedwelmd
ritueel slachten is niet in
strijd met godsdienstvrijheid

Omdat in art. 6 van de
grondwet het behoud van
verantwoordelijkheid is
opgenomen

Omdat er nieuwe
wetenschappelijk inzichten
zijn die verplichten tot een
nieuwe overweging

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat er alternatieven zijn

Omdat in andere landen ook
bedwelmd geslacht wordt

Omdat sommige islamisten
stellen dat bedwelmen
overeenkomt met de hadith

Maar tegenstanders zeggen
dat de kans toeneemt dat
het dier vooraf overlijdt

Omdat beide religies het
belang onderstrepen van een
humane behandeling

Omdat de aantasting van het
dierenwelzijn voldoende
grond is

Omdat voortschrijdend
inzicht leidt tot verandering
van interpretatie

Omdat er nog geen
rechtzaak mbt EVRM is
geweest in landen waar
onbedwelmd slachten
verboden is

Echter er zijn nieuwe
reversibele methoden

Figuur 2.5 Oplossing PvdD: een verbod op ritueel slachten is niet in strijd met de godsdienstvrijheid
De PvdD redeneerde dat godsdienstvrijheid, dat als grondrecht wordt gezien in het principe van
rechtvaardigheid, niet wordt aangetast omdat volgens het principe van weldoen men verplicht is om hun keuze
om niet te bedwelmen te heroverwegen en ook om alternatieven te overwegen.
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De PvdD stelde dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten gerechtvaardigd is (zie figuur 2.6). De PvdD
stelde dat in België onbedwelmd slachten is onderzocht en dat zelfs onder perfecte omstandigheden het
welzijn minder is dan bij regulier slachten. In dit kader werd ook gezegd: “De voorstellen voor betere
opleidingen en een andere inrichting van slachthuizen zijn in België allemaal al geprobeerd. De conclusie was
dat het risico op lijden groter blijft als je de verdoving achterwege laat.” Daarnaast “is er een steeds groter
wordend intersubjectief ethisch rechtsgevoel in Nederland dat inhoudt dat wij op een andere manier moeten
omgaan met dieren.” Dit zou zichtbaar moeten worden in de wet aangezien “de wetgeving bestaat uit de
gestolde moraal”. Daarnaast vond de PvdD dat de aantasting van het dierenwelzijn voldoende onderbouwd is.

Een verbod is
gerechtvaardigd

Omdat zelfs onder
perfecte
omstandigheden
bedwelmen beter is

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat dierenwelzijn
een groeiende rol
speelt in de
samenleving

Omdat wetgeving
bestaat uit gestolde
moraal

Omdat het
dierenwelzijn
aangetast wordt

Figuur 2.6 Oplossing PvdD: een verbod op onbedwelmd ritueel slachten is gerechtvaardigd.
De PvdD vond een verbod gerechtvaardigd omdat zij een verbod geen beperking van de godsdienstvrijheid
vinden. De PvdD redeneerde dat de normen en waarden in de samenleving veranderen en de kennis van
mensen ook. Volgens het principe van weldoen moet men dan volgens deze nieuwe inzichten de praktijk
aanpassen om schade aan anderen te voorkomen.
De PvdD stelde tot slot dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten niet in strijd is met grondrechten (zie
figuur 2.7). De PvdD beargumenteerde dat “De wettelijke beperkingen op het gebied van vrijheid van
godsdienst alleen gelden voor de gedragingen en niet voor de overtuiging zelf.” Als voorbeeld gaf de PvdD dat
Nederland “sinds 1922 het passief en actief vrouwenkiesrecht kent, met een opkomstplicht tot 1970, terwijl
het vrouwenkiesrecht destijds, en voor sommigen nog steeds, in strijd was en is met geloofspunten van
sommige religieuze stromingen. Toch zien wij (de Nederlandse samenleving) de invoering van maatschappelijke
verworvenheden als het vrouwenkiesrecht eerder als een uitdrukking van maatschappelijke vooruitgang dan
als een vorm van beperking van de vrijheid van godsdienst.” De PvdD zei impliciet dat de consumptie van
onbedwelmd geslacht vlees wel een recht is door te redeneren dat er geen grondrecht geschaad wordt als de
consumptie mogelijk blijft. En dat is het geval volgens de PvdD omdat het verbod alleen voor Nederland geldt
en import van onbedwelmd geslacht vlees mogelijk blijft. In sommige andere landen is er ook een verbod op
onbedwelmd slachten. Daar is nog nooit het besluit teruggenomen omdat een rechter bepaald heeft dat het in
strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De PvdD gaf aan dat het als uitgangspunt
hanteert dat “Iedereen het recht heeft zijn levensovertuiging, zijn levensbeschouwing, in volle vrijheid te
beoefenen, zolang hij daarbij geen schade berokkent aan anderen.”
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Verbod is niet in strijd met
grondrechten

Omdat beperking van
godsdienstvrijheid alleen
geldt voor gedrag en niet
voor de overtuiging

Omdat consumptie mogelijk
blijft

Omdat ook
vrouwenkiesrecht is
ingevoerd terwijl dit in strijd
met een aantal religieuze
stromingen was

Omdat het verbod alleen
voor Nederland geldt

Omdat dit meer werd
beschouwd als
maatschappelijke
vooruitgang dan beperking

Echter import blijft
toegestaan

Omdat het in sommige
andere (Europese) landen
ook niet is toegestaan

Omdat nog nooit het verbod
teruggenomen is in andere
Europese landen omdat het
in strijd is met de wet
(EVRM)

Omdat men niet vanuit
godsdienst overtuiging
schade aan anderen mag
berokkenen

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Figuur 2.7 Oplossing PvdD: verbod is niet in strijd met grondrechten
Het argument van de PvdD is dat hun voorgestelde oplossing, een verbod, volgens het principe van
rechtvaardigheid niet in strijd is met grondrechten. Dit argument ondersteunde de PvdD met het argument dat
het principe van autonomie niet wordt aangetast, de keuzevrijheid om vlees te eten van onbedwelmd ritueel
geslachte dieren blijft gewaarborgd.

2.2

CDA

Het CDA legde de nadruk in de probleembeschrijving op dat zij van mening zijn dat ritueel slachten niet
slechter is dan regulier slachten (zie figuur 2.8) of zoals Ormel het verwoorde: “Ik constateer dat slachten
volgens religieuze voorschriften niet per definitie hoeft te betekenen dat een dier meer lijdt.” Het CDA wees
erop dat “10% van de reguliere slachtingen niet geheel correct verloopt.” Daarnaast stelt het CDA dat “bij een
correct uitgevoerde slacht volgens religieuze voorschriften er meer aandacht is voor het individuele dieren voor
een zorgvuldige toepassing van eisen die dienen om het dier zo veel mogelijk comfort te verschaffen dan bij
menig slachtproces dat geheel conform Nederlandse wetten en regels verloopt.” Bovendien is er volgens het
CDA geen wetenschappelijke consensus over dat onbedwelmd slachten dieronvriendelijker is dan bedwelmd
slachten. Zo stelde het CDA dat “Het kan zijn dat het bedwelmen zelf – door middel van elektrocutie, een pin of
gas – lijden veroorzaakt. Bovendien schakel je weliswaar de motoriek uit, maar of je ook het gevoel volledig
uitschakelt, is onvoldoende duidelijk.” Omdat dit onvoldoende duidelijk was voor het CDA wilden zij niet kiezen
wie er gelijk heeft op basis van wetenschappelijke studies.
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Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Ritueel slachten is
niet per se slechter
dan regulier slachten

Omdat 10% van de
reguliere slachtingen
niet geheel correct
verloopt

Omdat bij rituele
slacht meer aandacht
is voor het individuele
dier

Omdat er is geen
wetenschappelijke
consensus is

Omdat bedwelmen
ook lijden kan
veroorzaken

Omdat het niet
duidelijk is of het
gevoel ook wordt
uitgeschakeld

Maar het is niet aan
de politiek om de
waarheid te kiezen

Figuur 2.8 Probleem CDA: ritueel slachten is niet per definitie slechter dan regulier slachten
Volgens het CDA is er weinig verschil qua dierenwelzijn tussen ritueel en regulier slachten omdat beide
methoden voor- en nadelen hebben. Het CDA benadert het probleem dus vanuit het principe van
rechtvaardigheid.
Het CDA heeft in het debat te kennen gegeven dat zij een verbod op onbedwelmd slachten niet proportioneel
vinden. Zij gaven het belang van onbedwelmd ritueel slachten aan met de argumenten dat een verbod een
aantasting is van het kernrecht van bepaalde religies en dat vrijheid van godsdienst essentieel is (zie figuur 2.9).
Ook noemden zij emotionele argumenten zoals “Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer werd wederom
duidelijk hoezeer joodse en islamitische Nederlanders tot in het diepst van hun ziel zijn geraakt door dit
wetsvoorstel. Een alternatief voor onbedwelmd ritueel slachten is onbespreekbaar voor hen.” en “veel moslims
en Joden zouden echt tot in hun ziel gekwetst zijn als wij rücksichtslos zouden besluiten om het slachten
volgens religieuze voorschriften te verbieden.” Als reden voor het gekwetst voelen gaf het CDA aan dat “De
joodse godsdienst al bestond ver voordat de Europese beschaving er was.” Een andere reden waarom het CDA
een verbod buiten proportioneel achtte is dat het gaat “over mogelijk 0,2% onbedwelmde slachtingen – en
daarbij gaat het om de bovenkant – van het totaalaantal slachtingen. Wij moeten hier niet de discussie voeren
over aantallen; ieder dier telt immers en het gaat om het principe. Maar als het gaat om het principe, moeten
wij het ook hebben over proportionaliteit en daarbij spelen deze getallen natuurlijk wel een rol, in de afweging
tussen enerzijds het belang van de vrijheid van godsdienst en anderzijds het belang van een goed
dierenwelzijn.” Daarbij was het CDA van mening dat de “Beide kanten moet je wegen, maar de vraag is of het
proportioneel is om in dit geval de balans zo naar één kant te laten doorslaan.” De voornaamste reden die het
CDA gaf voor deze misbalans is dat “het nieuwe geloof het geloof in de wetenschap lijkt te zijn” en hierdoor
vond het CDA dat “het verdedigen van de vrijheid van godsdienst alleen maar van groter belang is.” Tot slot
was het CDA van mening dat “Als je echter spreekt over het afschaffen van iets wat een wezenlijk kenmerk is
van religies van minderheden in ons land, vind ik (Ormel) dat je een fundamenteel debat hebt over een
grondrecht. Daarom is dit debat meer een debat over mensenrechten dan over dierenwelzijn.” Het is daarnaast
ook zo dat “De CDA-fractie van mening is dat bij rechten ook plichten horen en dat dat bij dieren wat lastig is.
Wij vinden dieren levende wezens met gevoel, maar wij vinden dieren geen mensen. Daarom vinden wij het
terecht dat er geen dierenrechten in de Grondwet zijn opgenomen.”
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Figuur 2.9 Oplossing CDA: verbod op onbedwelmd slachten is niet proportioneel
Ook bij de oplossing gaat het CDA uit van het principe van rechtvaardigheid. Echter hier benadrukt het CDA de
verschillen tussen mens en dier. Daarnaast vindt het CDA dat de hoeveelheid schade die berokkend wordt aan
de gelovigen niet in verhouding staan tot de eventuele schade die wordt berokkend aan relatief weinig dieren
en dus een verbod niet rechtvaardigt.
Het CDA zag zelf als mogelijke oplossing (zie figuur 2.10) dat “Bedwelmen bij slachten volgens religieuze
voorschriften de norm te worden en onbedwelmd slachten alleen bij uitzondering.” Omdat het de bedoeling
van het CDA was om alleen onbedwelmd slachten toe te staan “aan diegenen voor wie deze wijze van slachten
een onlosmakelijk onderdeel van hun geloofsbeleving uitmaakt.” “Voor anderen behoort de Nederlandse wet
te gelden, waarbij bedwelming voorafgaand aan slachten staat omschreven.” Met andere woorden, er moet
een religieuze behoefte te zijn. Verder zei het CDA daarover: “Deze behoefte kan ook godsdienstige groepen in
het buitenland betreffen, maar dan dient het wel aantoonbaar voor deze groepen bestemd te zijn.” Het CDA
was van mening dat het beperken van het aantal slachtingen tot alleen de noodzakelijke tot minder
onbedwelmde slachtingen zal leiden. Ook zou er verplicht een dierenarts aanwezig moeten zijn. “Het zal ook
leiden tot hogere kosten voor degenen die onbedwelmd vlees willen consumeren. Het zal ook leiden tot
minder dieren en dus ook tot minder, eventuele, aantasting van dierenwelzijn.”
Het CDA beargumenteerde voorts dat reversibele bedwelming door grote groepen al aanvaardt wordt. Zo
stelde zij dat “Niet alle stromingen binnen deze godsdiensten verbieden bedwelming, mits deze maar niet
onomkeerbaar is. Dit biedt mogelijkheden om het aantal dieren dat onbedwelmd geslacht wordt drastisch te
verminderen.” “Wat die religieuze groeperingen betreft die fundamenteel van mening zijn dat dat niet kan, wijs
ik op de joodse godsdienst, waarin een dier vier stappen moet kunnen zetten alvorens de halssnede wordt
toegepast. Dan kun je dus niet van tevoren bedwelmen, want een bedwelmd dier kan geen vier stappen
zetten.” Maar deze uitzonderingen moeten volgens het CDA mogelijk zijn omdat volgens hen “In een ware
democratie ook recht wordt gedaan aan minderheden, zeker bij godsdienstige overtuigingen.” Daarom was het
voor het CDA noodzakelijk om onbedwelmd slachten mogelijk te houden maar dan alleen met een vergunning.
“Door zichtbaar en daardoor controleerbaar te houden wat er gebeurt, voorkomen wij dat allerlei illegale
praktijken ontstaan waar wij niet meer de vinger achter kunnen krijgen.” Het CDA “verlangt aanscherping van
de eisen om slachten volgens religieuze voorschriften toe te staan.” Zo stelden zij dat er altijd een dierenarts bij
aanwezig moet zijn en dat “het dier het bewustzijn moet verliezen binnen 45 seconden.” Als verantwoording
voor de keuze voor 45 seconden zei het CDA het volgende: “Wij moeten politieke keuzes maken. In die keuze
vindt het CDA vrijheid van godsdienst, tolerantie in de samenleving en tolerantie naar
minderheidsgroeperingen heel belangrijk; zo belangrijk dat wij een dier 45 seconden onbedwelmd willen
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slachten, ook als dat mogelijk zou kunnen leiden tot extra dierenleed. In die afweging zoeken wij de balans, het
compromis en de duidelijkheid tussen vrijheid van godsdienst en de beperking van het leed van dieren tot
maximaal 45 seconden.” Echter, het CDA bouwde ook een mogelijkheid in om de uitzonderingsregel terug
draaien. “Wij verzoeken de regering om een tijdsgrens te stellen voor bewustzijnsverlies waaraan voldaan
moet worden bij onbedwelmd slachten en om daarnaast, als deze grens wetenschappelijk aantoonbaar
overschreden wordt bij bepaalde diersoorten of boven een bepaalde gewichtsklasse, voor deze dieren geen
toestemming te verlenen voor onbedwelmd slachten of elektrisch bedwelmen te vereisen, direct nadat de
halssnede is toegepast, opdat in ieder geval is voldaan kan worden aan de eis van de Shechita dat het dier
voorafgaand aan de halssnede vier stappen moet kunnen zetten.”
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Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Echter met een
vergunning blijft
onbedwelmd slachten
mogelijk

Omdat reversibele
bedwelming aanvaard
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onbedwelmde slachtingen
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dierenarts leidt tot hogere
kosten

Bedwelming moet norm
worden, onbedwelmd
uitzondering

Maar niet door Joden
omdat het dier dan geen
vier stappen meer kan
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Zodat alleen onbedwelmd
geslacht moet worden
voor groepen waar dit
essentieel voor is

Echter binnen 45
seconden moet het dier
bewustzijn verliezen

Omdat een vergunning
zichtbaar en daardoor
controleerbaar maakt

Maar bij wetenschappelijk
aantoonbaar
overschrijden tijdsgrens,
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Figuur 2.10 Oplossing CDA: bedwelming moet norm worden, onbedwelmd uitzondering
Bij de oplossing die het CDA zelf inbrengt gaan zij uit van het principe van weldoen, zij beschouwen bedwelmen
als beter voor het dierenwelzijn en stellen enkele beperkingen voor waar zij onbedwelmd ritueel slachten wel
toestaan. Echter, zij maken uitzonderingen hierop mogelijk door het principe van autonomie zwaarder te laten
wegen voor die gelovigen waarvoor alleen onbedwelmd slachten aanvaardbaar is. Het CDA wil alleen
terugkomen op een verbod als blijkt dat dieren meer lijden. Het CDA gaat er dus van een omgekeerde
bewijslast uit, zolang niet wetenschappelijk bewezen is dat onbedwelmd slachten meer schade berokkent dan
met bedwelmen mag de vrijheid niet beperkt worden.

2.3

ChristenUnie

De ChristenUnie legde de nadruk bij de probleembeschrijving op dat “Er zijn verschillende rapporten en er is
verschillende uitleg en verschillend inzicht met betrekking tot de techniek, als het gaat om de mate van lijden
(zie figuur 2.11). De ChristenUnie en CDA treffen daarin geen eenduidigheid aan.” De redenen die de
ChristenUnie opgaf om deze conclusie te ondersteunen waren dat de wetenschap weinig stellig was zoals blijkt
uit de volgende discussie. “De PvdD haalt daarin allerlei wetenschappelijke onderzoeken aan, maar daarin
worden woorden gebruikt als: ‘een deel; zeer waarschijnlijk, de mogelijkheid’. Dat zijn toch wat meer
voorzichtige woorden.” “Dat lijkt mij in strijd met de stelligheid die de PvdD zojuist in haar eerste termijn naar
voren bracht.” Daarnaast stelde de ChristenUnie dat “Wetenschap niet een soort onomstotelijk blok van
zekerheden is, maar een voortdurend debat over omstreden hypothesen, ook op het onderhavige punt.” En tot
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slot plaatsten ze bedwelming in een ander perspectief door te stellen dat: “Laten wij even heel nuchter met
elkaar vaststellen dat de bedwelming zoals wij die nu kennen in de slacht niet is ingevoerd met het oog op
dierenwelzijn. Die is puur ingevoerd vanuit industrialisatiemotieven: hoe kunnen wij dieren immobiel maken
zodat wij ze nog makkelijker en sneller kunnen slachten.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Er zijn verschillende
inzichten in de mate van
lijden

Omdat woorden als “zeer
waarschijnlijk” en “de
mogelijkheid bestaat”
worden gebruikt

Omdat het
wetenschappelijk debat
gaat over omstreden
hypothesen, geen
onomstotelijke zekerheden

Omdat bedwelming niet is
ingevoerd om dierenwelzijn
maar vanwege
economische motieven

Figuur 2.11 Probleem ChristenUnie: er zijn verschillende inzichten in de mate van lijden
De ChristenUnie baseert haar probleembeschrijving vooral op het principe van geen schade berokkenen en dan
met name de onzekerheid over de schade die berokkend wordt.
De ChristenUnie sloot zich aan bij de oplossing (amendement) van het CDA om een vergunning in te stellen,
meer vakbekwaamheidseisen te stellen, verplicht een dierenarts aanwezig en een tijdsgrens van 45 seconden
te hanteren. Daarnaast was de ChristenUnie van mening dat het grondrecht godsdienstvrijheid onevenredig
wordt beperkt door het verbod (zie figuur 2.12). Allereerst op juridische gronden omdat “De afgrenzing van
godsdienstvrijheid is echter ook vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM,
met name in artikel 9, lid 2. Het EVRM laat in artikel 17 zien dat de beperkingen niet de kern van
godsdienstvrijheid mogen aantasten. Het verdrag kent een duidelijker afwegingskader dan het door de
initiatiefnemer genoemde artikel 6 van de Grondwet, want om het grondrecht te beperken, moet deze
beperking volgens het EVRM noodzakelijk zijn, in het belang van de openbare veiligheid, openbare orde,
gezondheid of goede zeden, of nodig voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” Volgens
de ChristenUnie voldoet het verbod niet aan deze laatst genoemde voorwaarden. Zo constateerde de
ChristenUnie met betrekking tot de openbare orde dat “er al veel verbeterd is. Slachten op het balkon is niet
meer aan de orde, al erken ik dat er ook nu nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Maar dit is geen
rechtvaardiging voor het inperken van de vrijheid van godsdienst.” Daarnaast staat het voor de ChristenUnie
vast dat “in de uitspraak in de zaak Cha’are tegen Frankrijk heel nadrukkelijk gesteld is dat ook slachten een
erkend kernrecht is en dat dit ook een van de ‘essential expressions’ is van godsdienstvrijheid.” Van “Het
aantonen van de noodzaak van de inperking van godsdienstvrijheid, is de ChristenUnie niet overtuigd van de
onderbouwing van het voorstel. Er zou dan bewijs moeten zijn dat er zonder aantasting van godsdienstvrijheid
geen verbetering van dierenwelzijn te bereiken is.” De ChristenUnie ziet “mogelijkheden om de Grondwet te
blijven respecteren en het dierenwelzijn te verbeteren.” Omdat “Uit verschillende rapporten, maar ook tijdens
de bijzondere procedure van een paar maanden geleden blijkt dat er nog veel verbeteringen van dierenwelzijn
mogelijk zijn, zoals een verbetering van de inrichting van het slachthuis, zorgvuldiger toeleiding naar de
slachtplaats, verbetering in de fixatie en het vereiste van een opleiding van slachters. Ook zien wij
mogelijkheden in een versterkt toezicht en een terugkeer naar het aanvragen naar behoefte.” Op deze manier
kan de onbedwelmde slacht beperkt worden tot een kleine groep en om dit vast te stellen kan een quotum
worden ingesteld.
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Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Het grondrecht
godsdienstvrijheid
wordt onevenredig
beperkt

Omdat de beperking
niet voldoet aan
voorwaarden van de
EVRM

Omdat de openbare
orde al veel is verbeterd

Omdat het eten van
koosjer of halal vlees
een kernrecht is

Omdat een verbod niet
noodzakelijk het
dierenwelzijn verbeterd

Maar dierenwelzijn kan
verbeterd worden
terwijl de Grondwet
wordt gerespecteerd

Omdat er al veel
bedwelmd geslacht
wordt, het betreft een
kleine groep

Omdat de inrichting van
het slachthuis,
toeleiding, fixatie,
opleiding en toezicht
verbeterd kan worden

Maar om het tot deze
groep te beperken moet
een quotum worden
ingevoerd

Figuur 2.12 Oplossing ChristenUnie: het grondrecht godsdienstvrijheid wordt onevenredig beperkt
De ChristenUnie benadrukt in de oplossing dat het principe van rechtvaardigheid voor hen heel belangrijk is
door argumenten te gebruiken die zich richten op de rechten die mensen en minderheden hebben.
Tegelijkertijd is de ChristenUnie van mening dat zij zonder een verbod in te stellen het dierenwelzijn kan
verbeteren. Dus het principe weldoen is ook belangrijk in hun oplossing.

2.4

D66

D66 beschreef het probleem op basis van verschillende aspecten (zie figuur 2.13). Het uitgangspunt was dat
“Wij zorgvuldig om moeten gaan met andere levende wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen.” D66
argumenteerde dat “Dieren belangen en een waarde hebben die losstaat van hun eventuele waarde voor de
mens. Daarom mag van mensen verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaan met dieren.” Maar “Voor D66
hebben dieren geen rechten zoals mensen. Ze kunnen ook geen plichten dragen zoals mensen.” Volgens D66
stond zorgen voor dieren ook als uitgangspunt voor beide religies. Zo “wijst de Islam op het recht van dieren op
voedsel en op een rustplaats.” En “Ook het Jodendom kent een uitgebreide regeling om dieren te
beschermen.” Toch zijn wetenschap en techniek inmiddels voortgeschreden, maar volgens D66 hebben
moslims en Joden nu geen prikkel meer om anders dan bedwelmd slachten te kiezen.”
Mensen moeten zorgvuldig
omgaan met wezens die
niet voor zichzelf op
kunnen komen

Omdat dieren belangen en
een waarde los van de
waarde voor de mens
hebben

Omdat de Islam wijst op
het recht van dieren op
voedsel en een rustplaats

Maar dieren hebben geen
rechten zoals mensen
omdat ze geen plichten
kunnen dragen zoals
mensen

Omdat Joden een
uitgebreide regeling
hebben om dieren te
beschermen

Maar wetenschap en
techniek zijn
voortgeschreden

Figuur 2.13 Probleem D66: mensen moeten zorgvuldig
omgaan met wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen
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Maar moslims en joden
hebben nu geen prikkel om
anders te beslissen

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

D66 redeneerde vanuit het principe van weldoen. Zij stelde dat dieren niet in staat zijn voor zichzelf op te
komen en daarom hebben mensen volgens D66 de plicht om voor dieren op te komen. D66 stelde dat dieren
niet gelijke rechten hebben zoals mensen hebben, maar erkennen wel de intrinsieke waarde van dieren.
Als oplossing gaf D66 aan een verbod op onbedwelmd ritueel slachten te willen (zie figuur 2.14). Zij
beargumenteerden dat omkeerbare bedwelming de pijn vermindert in de tijd dat het dier tijdens het slachten
nog leeft. D66 hield de optie open om onbedwelmd te slachten “Als wetenschappelijk kan worden aangetoond
dat met een bepaalde methode ritueel slachten zonder voorafgaande bedwelming niet meer dierenleed
veroorzaakt dan in de rituele slacht.” Op deze manier kan er ook rekening worden gehouden met verschillen
tussen de diersoorten. Daarnaast was het voor D66 belangrijk dat “geen enkel grondrecht onbeperkt is” en dat
de Staat dus kaders mag stellen voor vrijheden. “De rol van de Staat is om regels te stellen voor de
maatschappij als geheel. Daarna is het aan gelovigen om die regels te interpreteren en te kijken wat die
betekenen voor hun geloofsuitoefening.” D66 stelde dat onnodig dierenleed voorkomen moet worden door
het kader zo te vormen omdat het “voor een dier in Nederland het qua welzijn niet moet uitmaken welk geloof
zijn slager heeft.” Daarnaast was het uitgangspunt van D66 dat “Grondrechten mogen, mits dat heel zorgvuldig
gebeurt, ook beperkt worden. Ik noem het schadebeginsel: de vrijheid van de een houdt op waar die van de
ander wordt beperkt.” “Voor mijn fractie is het enorm belangrijk dat er een brede tolerantie voor anders
denken is, maar de maatschappij kan wel grenzenstellen aan anders handelen. Dat laat ook een beperking van
de grondrechten toe op bepaalde gronden.” Die gronden staan in de EVRM en dit internationale verdrag gaat
boven de Nederlandse wet. Het EVRM biedt onder andere ruimte voor beperking op het gebied van
zedelijkheid. “Goede zeden zijn dynamisch” en “aandacht voor dierenwelzijn is voor D66 een groeiende factor
in de zedelijkheid.” Dat niet iedereen het met een besluit eens is begreep D66 wel, maar zeggen zij “elk besluit
in dit land wordt genomen bij meerderheid. Er zijn meerdere besluiten waardoor minderheden, ook in deze
Kamer, zich tekortgedaan voelen.”

Verbod op onbedwelmd
ritueel slachten is
gerechtvaardigd

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat omkeerbare
bedwelming pijn
vermindert terwijl het
dier nog leeft

Omdat de Staat kaders
mag stellen voor
vrijheden

Maar onbedwelmd
slachten blijft toegestaan
als wetenschappelijk
aantoonbaar is dat het
dier niet meer lijdt

Omdat onnodig
dierenleed moet worden
voorkomen

Omdat vrijheid van de
één houdt op daar waar
die van een ander wordt
beperkt: schadebeginsel

Omdat zo ook rekening
kan worden gehouden
met verschillen tussen
diersoorten

Omdat het voor een dier
niet moet uitmaken welk
geloof zijn slager heeft

Omdat er tolerantie hoort
te zijn voor anders
denken, niet voor anders
handelen

Omdat de Staat regels
stelt voor de
maatschappij,
interpretatie is aan
gelovigen

Omdat internationale
verdragen bovende
Nederlandse Grondwet
gaan

Het EVRM biedt ruimte
voor de beperking o.a. bij
zedelijkheid

Goede zeden zijn
dynamisch en
dierenwelzijn is een
groeiende factor hierin

Figuur 2.14 Oplossing D66: verbod op onbedwelmd ritueel slachten
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Maar elk besluit wordt bij
meerderheid genomen
waardoor minderheden
zich tekort gedaan
kunnen voelen

Met de ontkerking
hebben ook andere
stromingen invloed
hierop gekregen

D66 stelde dat bedwelmd geslacht moet worden omdat volgens het principe van weldoen onnodig dierenleed
voorkomen moet worden. In tegenstelling tot de PvdD was D66 binnen het principe van rechtvaardigheid van
mening dat diersoorten niet gelijk zijn en dat ze daarom ook verschillend behandeld kunnen worden met
betrekking tot bedwelming. Daarentegen stelde D66 wel dat binnen een diersoort alle dieren dezelfde
behandeling moeten krijgen. Dit redeneerde D66 vanuit het principe van rechtvaardigheid. Daarnaast
benadrukte D66 andere argumenten binnen dit principe zoals dat binnen een democratie besluiten bij
meerderheid worden genomen en dat minderheden zich hierdoor te kort gedaan kunnen voelen. D66 stelde in
tegenstelling tot het CDA dat onbedwelmd slachten mogelijk moet blijven als wetenschappelijk wordt
aangetoond dat het dier niet extra lijdt.

2.5

GroenLinks

GroenLinks had als uitgangspunt (zie figuur 2.15) dat “GroenLinks vond en vindt dat geloofsopvattingen nooit
en te nimmer een vrijbrief mogen zijn om levende wezens onnodig leed en stress toe te brengen.” Omdat zij
van mening waren dat “een fatsoenlijke samenleving zorgt goed voor dieren.” En dit betekende voor
GroenLinks ook dat “op het moment dat rituele slacht wordt beoefend, dit moet voldoen aan de
dierenwelzijnsnormen die wij met elkaar afspreken en die wij hebben gesteld.” Voor GroenLinks bleek uit
onderzoek “dat onbedwelmd ritueel slachten tot onnodig veel dierenleed leidt.” Zo stelde zij dat “De
wetenschappelijke feiten voor zich spreken” en dat “het niet zo moeilijk is voor te stellen dat een dier er veel
pijn bij lijdt als de keel van het dier zonder verdoving wordt doorgesneden.” “Natuurlijk kun je er hele
technische discussies over voeren, maar wij weten allemaal – dat laten de wetenschappelijke studies ook zien –
dat dieren stress en pijn kunnen lijden, dat bij de slacht en de voorbereiding op de slacht veel stresshormonen
vrijkomen en dat dieren daardoor dus lijden.” Daarnaast “Leidt ook de voorbereiding bij de onbedwelmde
rituele slacht tot veel pijn en lijden. Het zogenaamde fixeren van het dier, het op de juiste plaats en in de juiste
positie brengen van het dier voor de slacht, waarbij het dier op de zij of op de rug wordt gelegd, veroorzaakt
veel stress en leidt niet zelden tot kneuzingen en andere verwondingen bij dieren.”
Geloofsopvattingen
mogen nooit een
vrijbrief zijn om onnodig
leed en stress toe te
brengen

Omdat een fatsoenlijke
samenleving goed zorgt
voor dieren

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat ook rituele
slachtingen moeten
voldoen aan de
afgesproken normen

Omdat uit onderzoek
blijkt dat onbedwelmd
slachten tot onnodig
veel dierenleed leidt

Omdat de
wetenschappelijke
feiten voor zich spreken

Omdat fixeren veel
stress veroorzaakt en dit
leidt niet zelden tot
kneuzingen en
verwondingen

Figuur 2.15 Probleem GroenLinks: geloofsopvattingen mogen nooit een vrijbrief zijn om onnodig leed en stress
toe te brengen
GroenLinks was van mening dat godsdienstvrijheid (principe van rechtvaardigheid) niet boven het schade
berokkenen aan dieren gaat. Daarnaast vonden zij dat rituele slachtingen aan dezelfde normen moeten
voldoen als reguliere slachtingen.
GroenLinks beschreef als oplossing dat alleen bedwelmd ritueel slachten moet worden toegestaan (zie figuur
2.16). GroenLinks stelde dat “Juist als je die rechten niet in de Grondwet hebt opgenomen, wat ik liever wel zou

22

zien, schept dat toch extra plichten voor ons?” Dus “Dan zou toch ook voor ons de plicht moeten gelden dat wij
als mensen op een zorgvuldige en respectvolle manier met dieren omgaan.” “GroenLinks staat voor een
respectvolle omgang met dieren. Dat is onze plicht. Dieren hebben er ook recht op dat wij goed en
verantwoordelijk met die plicht omgaan.” “Wij vinden het namelijk een slechte zaak dat het in de Nederlandse
wetgeving nog steeds zo is dat een dier een rechtsobject is, en daarmee in de juridische zin van het woord niet
meer waard is dan een stoel of een tafel. Dat kan natuurlijk niet. Dieren zijn wezens met gevoel.” Daarnaast
wees GroenLinks erop dat “Alleen dat deel van de Israëlitische en islamitische rites (wijst naar onbedwelmd
ritueel slachten) zouden wij om die reden willen aanpakken. Verder zijn wij helemaal niet tegen ritueel
slachten, als het maar conform de dierenwelzijnseisen gebeurt.” “Als wij met elkaar zeggen – zoals wij immers
al hebben gezegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren – dat je uit het oogpunt van dierenwelzijn en
uit het oogpunt van de rechten van het dier dieren bedwelmd moet slachten, moet dat natuurlijk in alle
gevallen gelden en moeten daarop geen uitzonderingen worden gemaakt.”

Alleen bedwelmd
ritueel slachten
toestaan

Omdat mensen extra
plicht hebben omdat
dierenrechten niet in
de Grondwet staan

Omdat dieren recht
hebben dat wij
verantwoordelijk met
die plicht omgaan

Omdat er niets is
tegen ritueel slachten
zolang het gebeurd
volgens de
dierenwelzijnseisen

Omdat bedwelmd
slachten de norm is in
de Gwwd

Echter het is een
slechte zaak dat een
dier een rechtsobject
is

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Figuur 2.16 Oplossing GroenLinks: alleen bedwelmd ritueel slachten toestaan
GroenLinks was van mening dat men verplicht is volgens het principe van weldoen om alleen nog slachten met
bedwelming toe te staan. Dit ondersteunden zij door argumenten volgens het principe van rechtvaardigheid te
gebruiken. Hierbij benadrukten zij de gelijkheid tussen mens en dier door dieren ook rechten te willen geven.
Ook stelden zij dat onbedwelmd ritueel slachten aan dezelfde eisen moet voldoen als regulier slachten.

2.6

SP

De SP had een vrij korte beschrijving van het probleem zoals zij het zagen (zie figuur 2.17). “De SP vindt de
vrijheid van godsdienst een groot en belangrijk goed. Deze moet fel verdedigd worden, met de beperking dat
de uitoefening van de religie niet moet ingaan tegen de wetten van het land en ook niet andere levende
wezens onnodig schade mag toebrengen.” Bovendien stelde de SP dat “met meer dan 2 miljoen dieren het bij
ritueel slachten in Nederland om substantiële aantallen gaat.” Bovendien stelde de SP dat het lijden wel lang
kan duren “Bij onbedwelmd ritueel slachten is het lijden van de dieren groter dan bij regulier slachten of
bedwelmd ritueel slachten. De periode van doodsstrijd zonder bewustzijnsverlies, kan hierbij bij runderen
oplopen tot 90 seconden.” De SP gaf aan wel begrip te hebben voor tradities. “In de tijd dat de rituele slacht is
ontstaan, was dit een soort best practice. Met de kennis van toen was dit de minst dieronvriendelijke en meest
respectvolle methode om een dier te slachten. Inmiddels is de tijd verder geschreden en is ook de stand van de
wetenschap vooruitgegaan. Met behulp van verdoving kan ervoor worden gezorgd dat een dier minder lijdt
tijdens de slacht. Met moderne technieken van reversibele elektrische bedwelming is het nu zelfs mogelijk om
dieren ritueel te slachten met voorafgaande omkeerbare verdoving. Daarbij wordt de vrijheid van
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godsdienstbeleving optimaal gehandhaafd, doordat het dier niet doodgaat aan de verdoving maar aan de
rituele slacht.”

Uitoefenen van religie
mag niet tegen wet
ingaan en levende
wezens schade
toebrengen

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Bovendien kan de
periode van bewustzijn
bij runderen tot 90
seconden duren

Bovendien zijn 2 miljoen
dieren een substantieel
aantal

Figuur 2.17 Probleem SP: uitoefenen van religie mag niet tegen wet ingaan en levende wezens schade
toebrengen
De SP benadrukte dat geen schade mag worden berokkend aan dieren. Ook stelden zij dat het gaat om een
substantieel aantal en vonden daarmee het probleem groot genoeg dat ingrijpen gerechtvaardigd is.
Ook de oplossing van de SP was vrij bondig (zie figuur 2.18). Zij wilden graag reversibel gaan bedwelmen omdat
“Na ampele overweging wij toch tot de conclusie zijn gekomen dat bijvoorbeeld reversibele elektrische
bedwelming, waarbij het dier niet sterft maar verdoofd wordt, voorafgaand aan de rituele slacht,
tegemoetkomt aan enerzijds religieuze gevoelens die leven onder mensen met joodse en islamitische tradities
en anderzijds de wens dat het dier zo min mogelijk lijdt voordat het sterft door de slacht.”

Reversibel
bedwelmen

Omdat dit tegemoet
komt aan religie en
dierenwelzijn

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat vrijheid van
godsdienstbeleving
wordt gehandhaafd

Figuur 2.18 Oplossing SP: reversibel bedwelmen
De SP zag reversibele bedwelming als goede oplossing volgens het principe van weldoen omdat het volgens
hen tegemoet komt aan de religieuze wensen en aan het dierenwelzijn. Hierdoor werd het principe van
rechtvaardigheid niet geschonden omdat de godsdienstvrijheid gehandhaafd blijft.

2.7

PVV

De PVV zag ritueel slachten als “de ergste vorm van dierenmishandeling die ons land kent.” De PVV gaf aan dat
“de dieren met verschrikte ogen allemaal in een hoek tussen het bloed van andere dieren zitten te wachten
totdat ze gekeeld worden, met een paar van die schreeuwende, blatende mensen erbij.” De PVV stelde dat
dieren hier waarschijnlijk last van hebben, zo zeiden zij “We moeten nog maar afwachten of een dier het niet
erg vindt dat er een imam bij staat, want dieren hebben meer gevoel en een groter zesde zintuig dan wij.” Ook
haalden zij onderzoek aan dat dit volgens hen ondersteunt: “En denk vervolgens eens aan wat er vorige week is
gepubliceerd over schapen, hoe intelligent en gevoelig die dieren zijn.” Daarnaast legde de PVV de nadruk op
Nederland. Zo zei de PVV over de eigen interpretatie van religies dat “wij wel leven hier in Nederland, in ons
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fatsoenlijke land.” “Het gaat toch om onze waarden en normen?” “Het gaat om het Nederlandse
dierenwelzijn.” Daarom wilde de PVV dat de discussie gebaseerd zou worden “op de Nederlandse dierenartsen
en wetenschappers.” De PVV was van mening dat de politiek wel over het geloof van mensen gaat “zodra de
vrijheid van geloof leidt tot mishandeling van dieren.” Daarnaast was de PVV van mening dat men “Respect
moet hebben voor alles wat God geschapen heeft. Volgens mij heeft God zelfs – als we allemaal over dezelfde
God spreken – dieren eerder geschapen dan de mensen.” De PVV erkende dat vroeger het Joods ritueel
slachten diervriendelijker was dan Islamitisch ritueel slachten. Nu is er echter geen verschil meer constateerde
de PVV “Volgens hen (VWA-keuringsartsen) is er geen verschil meer tussen de rituele slachtingen door Joden
en door moslims. Het was er wel; de Joden hebben het van oudsher minder dieronvriendelijk gedaan dan de
moslims. Dat verschil bestaat echter niet meer. Ik vraag dus om dat onderscheid aan de kant te zetten.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Ritueel slachten is de
ergste vorm van
dierenmishandeling die
Nederland kent

Omdat dieren last hebben
van de aanwezige
(schreeuwende) imam

Omdat uit recentelijk
onderzoek blijkt dat
schapen heel intelligent
en gevoelig zijn

Omdat dieren meer
gevoel en een groter
zesde zintuig hebben

Omdat het in ons
fatsoenlijke land gaat om
onze normen en waarden

Dus laten we ons baseren
op Nederlandse
dierenartsen en
wetenschappers

Omdat respect voor Gods
schepping belangrijk is, hij
heeft dieren eerder
geschapen dan mensen

Echter vroeger was joods
ritueel slachten
diervriendelijker, nu is er
geen verschil

Dus geloofsvrijheid mag
niet leiden tot
mishandeling van dieren

Figuur 2.19 Probleem PVV: ritueel slachten is de ergste vorm van dierenmishandeling die Nederland kent
De PVV stelde in tegenstelling dat alle andere partijen dat ook de rites schade berokkenen aan de dieren. Deze
rites schaden volgens de PVV vooral de intrinsieke waarde van de schapen. Daarnaast stelde de PVV dat
Nederland autonoom keuzes moet maken over ritueel slachten.
De PVV nam in het debat de stelling in dat er een totaal verbod moest komen op ritueel slachten (zie figuur
2.20). Zij gaven veelvuldig als reden aan dat alleen een verbod op onbedwelmd ritueel slachten “second-best”
is voor hen. Zij wilden meer, zoals ze zelf verwoorden: “Wij willen niet dat het verschrikkelijke rituele slachten
hiermee wordt geaccommodeerd.” “Het blijft een verschrikkelijke kwellerij.” Ook wilde de PVV een totaal
verbod omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen Joods en Islamitisch slachten qua
dierenwelzijn. Bovendien stelden zij als extra eis dat bedwelming alleen irreversibel mag worden toegestaan.
Zij gaven aan anders bang te zijn dat “Reversibele bedwelming heel vaak gebruikt zal gaan worden bij rituele
slachting. Dat is weliswaar een vorm van bedwelming, maar het is gebleken dat dieren daaruit heel gemakkelijk
kunnen bijkomen. Dat betekent dat ze vaak alsnog levend en vaak zelfs min of meer bij kennis geslacht
worden.”
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Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Totaal verbod op
ritueel slachten

Omdat een verbod op
onbedwelmd ritueel
slachten second best is

Omdat dieren ook last
hebben van de rituelen

Omdat er geen
onderscheid is tussen
Joods en Islamtische
slachten qua
dierenwelzijn

Bovendien alleen
irreversibel
bedwelmen toestaan

Omdat uit reversibele
bedwelming dieren
gemakkelijk kunnen
bijkomen

Omdat met reversibel
bedwelmen vaak
levend en min of meer
bij kennis geslacht
wordt

Figuur 2.20 Oplossing PVV: verbod op ritueel slachten
De PVV vond in de oplossing het berokkenen van schade erg belangrijk en stelde daarom een totaal verbod
voor dat voor ritueel slachten is. Zij stelde hierbij dat reversibel bedwelmen en de rites behouden nog steeds
schade berokkent aan de dieren. Daarom wilde de PVV volgens het principe van weldoen dat alleen
irreversibele bedwelming wordt toegestaan.

2.8

SGP

De SGP benadrukte in de beschrijving (zie figuur 2.21) van het probleem dat “Emoties feiten niet mogen
verdringen.” Echter, de SGP stelde meteen dat de feiten niet vast staan. Zij concluderen dat zij “niet anders
kunnen dan constateren dat er in de wetenschappelijke gremia geen eenduidigheid is.” Omdat “je bij elk
standpuntbepaling wel een wetenschappelijke studie kunt leveren. Dat betekent gewoon dat de wetenschap
haar grenzen heeft.” “De clou is echter dat hoe sneller en hoe meer bloed er vrijkomt, hoe eerder het dier
buiten bewustzijn is.” Daarnaast zei de SGP dat “Wij zorgvuldig moeten zijn en dierenwelzijn niet verwarren
met hoe mensen de goed uitgevoerde slacht ervaren. Dat doet niks af aan allerlei misstanden die er wel
degelijk zijn en die hard tegengegaan moeten worden.” Ook was de SGP van mening dat voor sommige
minderheden ritueel slachten een essentieel onderdeel van de religie is maar dat minderheden ook meetellen.
“Net zo goed als elk dier telt, telt ook elke Jood en elke Islamiet.” “De joodse gemeenschap geeft aan dat
tegenwoordig in Nederland maar 1500 tot 3000 dieren per jaar volgens de joodse riten worden geslacht.”
Bovendien hadden volgens de SGP de Joden al richtlijnen voor omgang met dieren voordat er echt een WestEuropese beschaving ontstond.
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Emoties over dierenwelzijn
mogen niet de feiten
verdringen

Echter er zijn geen
eenduidige
wetenschappelijke conclusies
over onaanvaardbaar
dierenleed

Omdat elk standpunt kan
onderbouwd worden met
een wetenschappelijke
studie

Maar de kern is hoe sneller
en hoe meer bloed vrijkomt,
hoe eerder
bewustzijnsverlies

Dus er moet gekeken worden
naar goed uitgevoerde
slachtingen

Maar misstanden moeten
worden aangepakt

26

Omdat minderheden ook
meetellen

Omdat het volgens de Joodse
gemeenschap gaat het
slechts 1500-3000 dieren

Omdat de Joodse beschaving
hier eerder was en dus al
langer regels heeft voor de
omgang met dieren

Omdat net als elk dier, ook
elke Jood en Islamiet telt

Figuur 2.21 Probleem SGP: emoties over dierenwelzijn mogen niet de feiten verdringen
De SGP benadrukte in haar probleembeschrijving dat er geen wetenschappelijke consensus is en komt over de
mate van schade dat dieren lijden. Ook benadrukte zij de gelijkheid tussen mensen zodat volgens het principe
van rechtvaardigheid ook minderheden meetellen.
De SGP benadrukte in de oplossing dat het aantal onbedwelmde slachtingen verminderd moet worden en dat
hiermee tot wel 99,8% van het dierenleed kan worden verminderd. Zij stelde dat “Als wij het aantal zouden
reduceren tot die dieren die strikt uit godsdienstige overtuiging onbedwelmd zouden moeten worden geslacht,
kan volgens mevrouw Thieme een reductie van 99,5% van het dierenleed worden bereikt. Als dan bij die 0,5%
die overblijft het toezicht wordt gehandhaafd, kan nog eens een gigantische reductie van het probleem worden
bereikt.” Dan komen “wij waarschijnlijk tot een reductie van 99,8% van het dierenleed.” De SGP wilde dit
bereiken door “Kort door de bocht geformuleerd en met een knipoog: onbedwelmd ritueel slachten alleen
toestaan als het koosjer is. De randvoorwaarden bij de joodse rituele slacht zijn streng. Islamitische slacht zou
alleen toegestaan moeten worden als deze aan vergelijkbare randvoorwaarden voldoet.” Omdat volgens de
SGP aangetoond is dat Joods ritueel slachten diervriendelijker is dan Islamitisch slachten. De SGP haalde
specifiek het voorbeeld aan van onderzoek waaruit volgens de SGP bleek dat op Joodse wijze kippen slachten
diervriendelijker zou zijn dan regulier slachten. De SGP wil daarnaast dat onbedwelmd ritueel slachten “alleen
moet voorkomen als het strikt verbonden is met godsdienstige overtuigingen.” Dan zou het voor de Joodse
gemeenschap gaan om slechts 1500-3000 dieren per jaar. Om “het dierenleed drastisch te verminderen,
evenals het aantal dieren dat onbedwelmd geslacht worden” gaf de SGP aan dat het toezicht gehandhaafd
moet worden en dat er niet onbedwelmd geslacht mag worden voor de export. Tot slot stelde de SGP dat men
bij het zoeken naar de oplossing tolerant hoort te zijn voor minderheden in de samenleving.
Vermindering aantal
onbedwelmde slachtingen
en 99,8% van het
dierenleed

Door ritueel slachten
alleen toe te staan onder
de voorwaarden van joods
slachten

Omdat aangetoond is dat
Joods ritueel slachten
diervriendelijker is dan
Islamitisch slachten

Omdat het volgens de
Joodse gemeenschap om
slechts 1500-3000 dieren
per jaar gaat

Omdat het toezicht
gehandhaafd moet
worden

Omdat in Nederland
geslachtte dieren niet
voor export horen te zijn

Omdat men tolerantant
hoort te zijn voor
minderheden

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat aangetoond is dat
kippen slachten op Joodse
wijze diervriendelijker is
dan regulier

Figuur 2.22 Oplossing SGP: Vermindering van het aantal slachtingen en het dierenleed
De SGP benadrukte in haar oplossing vooral dat er minder schade moet worden berokkend door minder
onbedwelmd te slachten. Hierbij benadrukte zij ook dat het voor minderheden wel mogelijk moet blijven
omdat zij daar wel recht op hebben volgens het principe van rechtvaardigheid.

2.9

VVD

De VVD stelde dat “Er sprake is van extra dierenleed bij onbedwelmde slacht.” Zo beargumenteerde de VVD
(zie figuur 2.22) dat “Wij beseffen maar al te goed dat slachten zonder bedwelming een aantasting van het
dierenwelzijn kan betekenen, zeker wanneer de handelingen door onvoldoende deskundige mensen worden
verricht.” Maar stelde tegelijkertijd ook dat “De VVD is zich zeer bewust van het feit dat een meerderheid van
de Nederlanders nog steeds graag een stukje vlees eet en dat daarvoor dieren gedood dienen te worden.” En
de VVD zei: “Wij zijn ons er ook zeer van bewust dat vanuit twee geloofsovertuigingen in Nederland vraag is en
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blijft naar onbedwelmd geslachte dieren, en er dus een markt is.” Tegelijkertijd gingen ze in op de
wetenschappelijke onderzoeken. “Wij hebben vanmorgen al een aantal dilemma’s gehoord op het punt van
wetenschappelijke bewijzen. Wij lezen dat er bij de joodse slacht één handeling is waarin bedwelming, doding
en verbloeding zitten. Wetenschappelijk wordt daarvan gezegd dat de halssnede zodanig wordt aangebracht
dat er al snel geen hersenactiviteit meer is. Wij constateren echter ook dat er veel ruis is op de lijn in relatie tot
het gewone, verdoofd, slachten.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Er is sprake van extra
dierenleed bij
onbedwelmde slacht

Maar de meerderheid
van de Nederlanders eet
graag vlees, daarvoor
moeten dieren worden
gedood

Omdat handelingen
soms door onvoldoende
deskundigen wordt
gedaan

Omdat er vraag is naar
onbedwelmd geslacht
vlees, dus er is een
markt

Echter, wetenschappelijk
is aangetoond dat bij
correct Joods ritueel
slachten al snel geen
hersenactiviteit meer is

Maar er is veel
onduidelijkheid over
onbedwelmd slachten
versus verdoofd slachten

Figuur 2.22 Probleem VVD: er is sprake van extra dierenleed bij onbedwelmde slacht
De VVD vond dat dieren extra schade wordt berokkend door onbedwelmd te slachten, maar vond tegelijkertijd
het principe van autonomie ook belangrijk. Zo stelde de VVD dat als mensen graag onbedwelmd geslacht vlees
willen eten dan moeten ze hiervoor kunnen kiezen.
De oplossing van de VVD (zie figuur 2.23) stelde dat zij van mening waren “dat er een acceptabel alternatief
bestaat: bedwelmd ritueel slachten.” De VVD stelde dat het “Daarbij van groot belang is dat het dierenwelzijn
zo veel mogelijk wordt gewaarborgd en dat de dieren geen, of zo min mogelijk, stress en pijn ondervinden.”
Ook zeiden zei: “Wij zijn ervan overtuigd, als we kijken naar uitspraken van het Europees Hof maar ook naar
hoe wij aankijken tegen godsdienst, dat godsdienstvrijheid en het onthouden van een rite twee verschillende
zaken zijn.” Of in andere woorden, scheiding tussen kerk en staat. In tegenstelling tot de Raad van State
concludeerde de VVD dat “het Europese Hof juist wel heeft aangegeven dat de kernwaarden niet worden
aangetast.” Maar de VVD vond dat ontheffing mogelijk moest zijn om onder voorwaarden onbedwelmd ritueel
te slachten. Zij stelden dat “In principe gaat bedwelmen, maar je geeft een ontheffing als er aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.” “Wat nu gebeurt bij de ontheffing, moet net zo getoetst worden als de methode
voor de reguliere slacht met voorafgaande bedwelming.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Acceptabel alternatief is
bedwelmd ritueel
slachten

Omdat dierenwelzijn
gewaarborgd moet
worden

Omdat godsdienst en
het onthouden van rites
verschillende zaken zijn

Maar ontheffing blijft
mogelijk onder
voorwaarden

Omdat het Europees Hof
aangeeft dat
kernwaarden niet
worden aangetast

Als toetsing hetzelfde is
als bij reguliere slacht
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Figuur 2.23 Oplossing VVD: acceptabel alternatief is bedwelmd ritueel slachten
De VVD vond dat volgens het principe van weldoen een acceptabel alternatief werd geboden. De VVD stelde
dat door bedwelming geen verdere schade berokkend wordt aan de dieren en het principe van
rechtvaardigheid niet geschaad wordt omdat de kernwaarden niet worden aangetast. Ontheffing voor het
verbod blijft mogelijk zodat de autonomie niet volledig wordt beperkt maar dan moet wel volgens het principe
van rechtvaardigheid aan gelijke voorwaarden worden voldaan als reguliere slachtingen.

2.10

PvdA

De PvdA nam de stelling in dat “Geloofsvrijheid is in Nederland een groot goed, maar nooit een reden om
dieren te mogen laten lijden.” Zij gaven daarbij aan (zie figuur 2.24) dat “Iedereen is ervan overtuigd dat dieren
lijden moet worden bespaard, maar hoe diep het geloof ook is en hoe diep de overtuiging ook is dat een dier
niet extra lijdt door de rituele slacht zonder verdoving, dit betekent niet dat het dan ook echt zo is.” Zo gaf de
PvdA als voorbeeld dat wetenschapper aantonen dat runderen en schapen beter bedwelmd kunnen worden.
“De huidige praktijk van de onbedwelmde slacht van grote dieren als runderen en schapen kan op basis van de
huidige wetenschappelijke inzichten niet zorgen voor net zo weinig lijden van dieren als de praktijk van de
reguliere slacht.” “De techniek heeft niet stilgestaan. Wat ooit de meest diervriendelijke methode was om
dieren te slachten, hoeft dat nu niet meer te zijn.” Tot slot stelde zij dat: “Wij dwingen gelovigen niet om onze
mening over te nemen en andersom evenmin. Maar soms, soms, botsen overtuigingen met de waarden die wij
als samenleving delen. Dan is er ruimte om regels te maken om de waarde van de samenleving te verankeren.”

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Dieren mogen niet
onnodig lijden vanwege
geloofsvrijheid

Omdat als de overtuiging
zegt dat dieren niet extra
lijden, dit niet wil zeggen
dat het ook echt niet is

Omdat de techniek is
vooruitgegaan

Omdat er regels in de
samenleving zijn om
waarden te verankeren

Omdat runderen en
schapen volgens de
wetenschap beter
bedwelmd kunnen
worden

Figuur 2.24 Probleem PvdA: dieren mogen niet onnodig lijden vanwege geloofsvrijheid
De PvdA stelde dat er geen schade mag worden berokkend door geloofsvrijheid en stelt hiermee het principe
geen schade berokkenen boven het principe van rechtvaardigheid. De PvdA was van mening dat door
veranderende omstandigheden men de plicht heeft volgens het principe van weldoen om de wet te
veranderen.
De oplossing was volgens de PvdA om voortaan bedwelmd te slachten (zie figuur 2.25). Dit werd volgens de
PvdA ondersteund door gelovigen. “Volgens islamitische deskundigen is bedwelming van dieren voor
islamitische slacht geen enkel bezwaar. Het schijnt dat 80% van het halal vlees op de markt afkomstig is van
slacht met verdoving.” Echter, de oplossing van de PvdA “biedt ruimte om nieuwe wegen te verkennen, om zelf
op zoek te gaan naar methoden die passen binnen de religieuze voorschriften en die voldoen aan het criterium
dat dieren niet extra mogen lijden.” De PvdA stelde dat een “Echte democratie is juist dat minderheden zich

29

beschermd weten tegen de macht van de meerderheid, dat wij rekening houden met elkaar en respect hebben
voor elkaar.”

Bedwelmd slachten

Omdat volgens Islamitische
deskundigen bedwelming van
dieren geen bezwaar is

Omdat 80% van het halal
vlees bedwelmd geslacht is

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Echter er is ruimte om te
zoeken naar methoden die
voldoen aan religieuze
voorschriften en extra lijden
voorkomen

Omdat er respect voor
minderheden moet zijn

Figuur 2.25 Oplossing PvdA: bedwelmd slachten
De PvdA wilde volgens het principe van weldoen voortaan alleen nog bedwelmd slachten. Zij benadrukte
hierbij vooral dat het principe van autonomie niet wordt geschaad door te benadrukken dat al veel mensen de
keuze maakte voor bedwelmd slachten en dat er altijd een mogelijkheid blijft bestaan om naar een nieuw
alternatief te zoeken.
Uit het Tweede Kamer debat bleek dat het al dan niet extra lijden van dieren tijdens onbedwelmd ritueel
slachten flink bediscussieerd werd. Ook of het extra lijden wetenschappelijk aangetoond werd of kon worden.
Daarnaast stond het al dan niet en in welke mate de vrijheid van godsdienst beperkt werd ter discussie. In het
volgende hoofdstuk zal een verdere analyse van deze argumenten worden gemaakt.
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3.

Analyse debat Tweede Kamer

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten besproken van het Tweede Kamerdebat over onbedwelmd ritueel slachten. De
resultaten hebben de argumenten van alle politieke partijen weergeven. Deze argumenten zijn gebaseerd op
feiten, principes en waarden. Uit de resultaten is gebleken dat politieke partijen zowel het probleem als
oplossing van onbedwelmd ritueel slachten framen door het benadrukken en weglaten van bepaalde feiten,
principes en waarden. De wijze waarop de frames tot stand zijn gekomen was gebaseerd op een weging van de
morele principes en waarden van de politieke partij in interactie met stakeholders en de samenleving. In het
debat zochten partijen vervolgens andere partijen die hun frames (waardering van argumenten, principes en
waarden) deelden. Als het dominante frame gedeeld werd met andere partijen dan konden zij samen een
discourscoalitie vormen. Aan het einde van het debat werd een stemming gehouden over het wetsvoorstel.
Aan het einde van dit hoofdstuk zal bekeken worden in hoeverre de stemming aan het einde van het Kamer
debat overeenkomt met discoursen in het debat.
In paragraaf 3.1 wordt uitgelegd welke discourscoalities onderscheiden kunnen worden in debat in de Tweede
Kamer. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 en 3.3 het probleem- en oplossingsdiscours beschreven. Tot slot
wordt gekeken of de stemming aan het einde van het debat in de Tweede Kamer in overeenstemming is met
de genoemde feiten, waarden en principes zoals genoemd tijdens het debat.

3.1

Discourscoalities

In hoofdstuk 2 zijn het probleem- en oplossingsdiscours van het Tweede Kamer debat over onbedwelmd ritueel
slachten in kaart gebracht. Deze discoursen zijn opgebouwd uit verschillende frames. Met frames worden
samenhangende constellaties van feiten en principes bedoeld die betekenis geven aan het discours (Hajer en
Laws, 2006). Wanneer een aantal partijen hetzelfde dominante frame delen, kunnen deze partijen een
discourscoalitie vormen. Een discourscoalitie staat los van de politieke coalities die gevormd zijn om een
Kamermeerderheid te hebben. Een discourscoalitie kan dominant worden als veel of belangrijke partijen
overtuigd zijn van het discours en het beleid volgens dit discours wordt uitgevoerd (Hajer, 1993).
In het Tweede Kamer debat waren twee dominante frames identificeerbaar. Een van de dominante frames was
dat ‘dieren extra lijden bij onbedwelmd ritueel slachten’. De PvdD, SP, GroenLinks, D66, PvdA, PVV en VVD
(niet-christelijke partijen) deelden dit frame. De VVD maakte hierbij de kanttekening dat de wetenschap niet
eenduidig hierover is, maar dat dieren wel extra lijden. Het CDA, ChristenUnie en SGP (christelijke partijen)
waren van mening dat er geen wetenschappelijke consensus was en zij stelden dat onbedwelmd ritueel
slachten niet per se het dierenwelzijn meer aantast dan regulier slachten. Het andere dominante frame was dat
‘vrijheid van godsdienst onevenredig beperkt wordt’. De christelijke partijen waren van mening dat een verbod
op onbedwelmd ritueel slachten in strijd is met het EVRM, en vonden dat aan de voorwaarden voor een
beperking van godsdienstvrijheid niet is voldaan. Hiermee stelden die partijen dat een verbod niet
gelegitimeerd is. Dit in tegenstelling tot de niet-christelijke partijen. Zij waren van mening dat wel aan de
voorwaarden voor een beperking van de vrijheid van godsdienst werd voldaan.
Binnen deze discoursen speelden ook argumenten met betrekking tot de positie van dieren in de samenleving
een rol. Zo benadrukten GroenLinks, PvdA en PVV dat alle mensen in Nederland naar ‘de normen en waarden
van onze samenleving’ moeten leven. Hiermee verwezen ze naar de opvattingen van mensen over dieren.
Daarnaast werd de positie die dieren innemen binnen het Nederlands rechtssysteem een aantal maal
genoemd. Een aantal partijen merkte daarbij op dat dierenrechten in de Grondwet moeten worden
opgenomen. Een aantal partijen benadrukte in dit kader dat mensen een zorgplicht voor dieren hebben.
Bij de partijen die van mening waren dat dieren extra lijden bij onbedwelmd slachten, speelden het principe
geen schade berokkenen aan dieren een grote rol. Zij hadden veel argumenten met betrekking tot het niet
mogen veroorzaken van leed aan dieren en dat leed voorkomen kan worden door te bedwelmen. Bij de
partijen die het hier niet mee eens waren, speelden het principe rechtvaardigheid een belangrijke rol. Hun
argumenten hadden vooral betrekking op de onevenredige beperking van de vrijheid van godsdienst.
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Op basis van bovenstaande omschrijving van de frames en de positie die partijen innamen in het debat, kan
geconcludeerd worden dat twee discourscoalities in het Tweede Kamer debat onderscheiden kunnen worden.
Een discourscoalitie had als uitgangspunt dat onbedwelmd ritueel slachten tot extra lijden leidt en hierbij het
principe van geen schade berokkenen aan dieren hadden. Deze discourscoalitie bestond uit de niet-christelijke
partijen PvdD, SP, GroenLinks, D66, VVD, PvdA en PVV. De andere discourscoalitie bestond uit de drie
christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP. Bij deze discourscoalitie was het dominante frame dat er
‘vrijheid van godsdienst onevenredig beperkt wordt’. Binnen dit discours lag de nadruk op de vrijheid van
godsdienst. Vrijheid van godsdienst is een grondrecht en valt om die reden onder het principe van
rechtvaardigheid. Zij stelden hierom dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten in strijd is met het EVRM.
Het betekende niet dat als partijen in een discourscoalitie zaten, dat zij alle frames, argumenten, waarden en
principes deelden. Discourscoalities waren niet statisch (Hajer, 1993).
In figuur 3.1 staat schematisch weergegeven hoe het debat in de Tweede Kamer eruit heeft gezien. In de
volgende paragrafen worden de discoursen geanalyseerd vanuit de twee hierboven beschreven
discourscoalities.

Figuur 3.1: schema Tweede Kamer debat

3.2

Argumenten in het probleemdiscours

De beide discourscoalities benaderden het probleem en de oplossing verschillend. In deze paragraaf worden de
verschillen tussen de discourscoalities van de probleemanalyse besproken. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de
verschillende morele principes, waarden en argumenten die zichtbaar werden bij de probleemanalyse. De
kleuren geven de discourscoalitie aan die dat argument gebruikt had. Sommige argumenten werden in beide
discourscoalities gebruikt. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen argumenten die betrekking hebben op
mensen en op dieren, omdat de ethische principes een verschillende invulling hebben op mens en dier. In de
tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zwaarte van de argumenten in de afweging van de
discourscoalities en partijen. Dit wordt wel verderop in deze paragraaf gedaan.
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Tabel 3.1 Probleemdiscours: argumenten in de verschillende discourscoalities
Niet-christelijke discourscoalitie
Beide discourscoalities
Christelijke discourscoalitie

M
E
N
S
E
N

Autonomie
Ritueel geslacht vlees dat
volgens de rites wordt
afgekeurd komt
onherkenbaar op de markt
(PvdD, PvdA)
Nederlanders eten graag
vlees (VVD)

Geen schade berokkenen
Handelingen worden
onvoldoende deskundig
gedaan (VVD)

Geloofsopvattingen mogen
niet leiden onnodig
dierenleed (PvdD,
GroenLinks, SP, PVV, PvdA,
VVD)

Rechtvaardigheid
Joodse traditie al veel
ouder dan eigen
beschaving (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Respect voor minderheden
(alle partijen)

Ons land, onze normen en
waarden (PVV)

Er is vraag dus een markt
(VVD)
Mensen moeten
zorgvuldig omgaan met
wezens die niet voor
zichzelf kunnen opkomen
(D66)
Onbedwelmd slachten
berokkent extra schade
(PvdD, GroenLinks, VVD,
PvdA, SP, PVV, D66)

D
I
E
R
E
N

Weldoen
Toezicht onvoldoende
(PvdA, VVD)

Ritueel slachten is niet per
se slechter dan regulier
slachten (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Er is geen
wetenschappelijke
consensus over de mate
van lijden (CDA,
ChristenUnie, SGP, VVD)
Wel duidelijk (PvdD, D66,
GroenLinks, PvdA, SP, PVV)
Ritueel slachten is
dierenmishandeling (PVV)
Ritueel slachten is slechts
een klein probleem in
verhouding tot
welzijnsproblemen in de
intensieve veehouderij
(alle partijen)

Vermijdbare pijn moet
voorkomen worden (alle
partijen)

Dieren hebben rechten
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Dieren hebben geen
rechten (CDA,
ChristenUnie, SGP, VVD,
D66)
Dieren hebben intrinsieke
waarde (D66)

Het gaat om slechts een
klein aantal dieren (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Alle partijen
Zoals in bovenstaande tabel te zien is, werden de problemen met betrekking tot onbedwelmd ritueel slachten
op verschillende manieren omschreven. Over een aantal zaken zijn alle partijen het eens, maar bij hun weging
van waarden en principes kunnen ze verschillende waarde toekennen aan de argumenten. Zo bleek uit de
argumenten dat alle partijen van mening waren dat minderheden gerespecteerd en getolereerd dienen te
worden. Ten tweede waren zij van mening dat alle vermijdbare pijn voorkomen moet worden, waarmee
bedoeld werd dat alles gedaan moet worden om te voorkomen dat het welzijn van dieren wordt aangetast. Dit
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principe van weldoen werd door alle partijen gesteund. Alleen in de totale afweging van feiten en principes
werd aan het belang hiervan verschillende waarde toegekend. Deze afweging had onder andere te maken met
het derde punt, onbedwelmd ritueel slachten betreft slechts een klein deel van het totaal aantal slachtingen.
Alle partijen waren het over eens dat onbedwelmd ritueel slachten niet het grootste probleem was als het gaat
om het aantal dieren waarvan het welzijn wordt aangetast. In de reguliere slacht worden veel meer dieren
geslacht en ook hier kan het welzijn verbeterd worden, aldus de partijen.
Christelijke discourscoalitie
De christelijke discourscoalitie benadrukte sterk dat de Joden al een lange traditie van ritueel slachten in West
Europa hebben. Hiermee zeiden zij impliciet dat de Joden door de lange traditie een recht hebben verworven
om deze rite te behouden. Deze discourscoalitie benadrukte hiernaast ook dat het rituele slachten een
kernrecht is van de religies en dat beperking van dit recht daarmee een inbreuk is op de vrijheid van
godsdienst. De drie christelijke partijen noemden alleen voorbeelden voor het behoud van onbedwelmd ritueel
slachten die verwezen naar de Joodse beschaving. Er werden geen voorbeelden van het Islamitisch slachten
genoemd. Daarnaast stelden de christelijke partijen voornamelijk de omvang van het probleem ter discussie. Zij
stelden uitvoerig de cijfers en feiten ter discussie en stelden dat de mate dat schade wordt berokkend relatief
klein is omdat het slechts om een klein aantal dieren gaat. Deze partijen gaven aan dat onbedwelmd slachten
van essentieel belang is voor een kleine groep gelovigen, en daarom waren zij van mening dat de rechten van
deze minderheden zwaarder wegen.
Niet-christelijke discourscoalitie
De discourscoalitie van niet-christelijke partijen benadrukten de verandering van de samenleving en
vernieuwde technieken. Zij waren van mening dat deze veranderingen verplichten tot het heroverwegen van
de huidige praktijk.
De VVD constateerde dat er vraag was naar een product (onbedwelmd ritueel geslacht vlees) en vond het
daarom vanuit het vrije markt principe logisch dat er ook aanbod komt. Hiermee waren zij de enige partij die in
hun afweging de beperking van de autonomie van de consument meenam.
De PVV nam een aparte plaats in het debat in. Zij sloten zich wel aan bij het standpunt dat de wetenschap
eenduidig is over het extra lijden van dieren tijdens het rituele slachten. Hierin gingen zij verder dan de andere
partijen. De PVV stelde dat de dieren ook lijden onder de rites zelf. Hiermee benadrukte zij meer dan de andere
partijen het principe van schade berokkenen. De PVV benadrukte, net als de christelijke partijen, de ene religie
meer dan de andere. In het geval van de PVV spraken zij vooral over de Islamitische slacht en spraken hier
alleen negatief over.
D66 was de enige partij die de intrinsieke waarde van dieren in relatie tot ritueel slachten benadrukte, en gaf
hiermee als enige partij extra nadruk op het principe van rechtvaardigheid.

3.3

Argumenten in het oplossingsdiscours

De beide discourscoalities benaderden het probleem en de oplossing verschillend. In deze paragraaf worden de
verschillen tussen de discourscoalities van de oplossingsanalyse besproken. Tabel 3.2 geeft een overzicht van
de verschillende morele principes, waarden en argumenten die gebruikt zijn bij de oplossingsanalyse. De
kleuren geven de discourscoalitie aan die dat argument gebruikt had. Sommige argumenten werden in beide
discourscoalities gebruikt. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen argumenten die betrekking hebben op
mensen en op dieren, omdat de ethische principes een verschillende invulling hebben op mens en dier. In de
tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zwaarte van de argumenten in de afweging van de
discourscoalities en partijen. Dit wordt wel verderop in deze paragraaf gedaan.
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Tabel 3.2 Oplossingsdiscours: argumenten in de verschillende discourscoalities
Niet-christelijke discourscoalitie
Beide discourscoalities
Christelijke discourscoalitie

Autonomie
Gelovigen kiezen nu al
voor bedwelmd geslacht
vlees (PvdD, PvdA, VVD)
Reversibele bedwelming
wordt aanvaard door grote
groepen Islamitische
gelovigen (CDA,
ChristenUnie, PvdA)

Geen schade berokkenen
Een verbod kwetst
gelovigen (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Vrijheid van de één houdt
op waar die van de ander
wordt beperkt (D66)

Joden mogen niet
bedwelmen (CDA,
ChristenUnie, SGP)

M
E
N
S
E
N

Weldoen
Toezicht moet verbeterd
worden (Alle partijen)
Verbeteringen mogelijk
voor toeleiding, fixatie,
opleiding en toezicht (CDA,
ChristenUnie)

Verbod verbetert niet
noodzakelijk het
dierenwelzijn
(ChristenUnie)
Ritueel slachten alleen
toestaan onder
voorwaarden Joods ritueel
slachten (SGP)

Vergunning nodig voor
onbedwelmd slachten
(CDA)
Quotum voor onbedwelmd
slachten (ChristenUnie)
De Staat mag kaders
stellen voor vrijheden
(D66)

Een verbod is niet
proportioneel (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Respect voor minderheden
(alle partijen)

Toetsing zelfde als bij
reguliere slacht (VVD)
Bij besluitvorming bij
meerderheid kunnen
minderheden zich tekort
gedaan voelen (D66)
Aantal onbedwelmde
slachtingen slechts klein
deel (CDA)

Grenzen aan handelen niet
aan denken (PvdD, D66,
VVD)
Vlees dat onbedwelmd
geslacht is hoort niet
geëxporteerd te worden
(SGP, PvdD)
Als aantoonbaar is dat
dieren niet extra lijden,
blijft onbedwelmd slachten
mogelijk (D66)

D
I
E
R
E
N

Rechtvaardigheid
Een verbod is niet in strijd
met godsdienstvrijheid
(PvdD)
Beperking voldoet aan
voorwaarden EVRM (PvdD,
D66, VVD)
Voldoet niet (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Verbod op onbedwelmd
ritueel slachten is niet
optimaal, dieren hebben
ook last van rituelen (PVV)

Reversibel bedwelmen
(PvdD, D66, SP)
Bedwelmen reversibel of
irreversibel (GroenLinks,
VVD, PvdA)
Irreversibel bedwelmen
(PVV)
Vermindering aantal
onbedwelmde slachtingen
en dierenleed (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Nieuwe inzichten en
veranderingen in de
samenleving verplichten
tot een nieuwe overweging
(PvdD, D66, PvdA, SP,
GroenLinks)
Na 45 seconden alsnog
bedwelmen (CDA)
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Alle dieren(soorten) zijn
gelijk dus gelijke oplossing
(PvdD) Rekening houden
met verschil diersoorten
(D66)

Dieren hebben rechten
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Dieren hebben geen
rechten (CDA,
ChristenUnie, SGP, VVD,
D66)

Christelijke discourscoalitie
De christelijke discourscoalitie was tegen een verbod op onbedwelmd ritueel slachten en liet hierbij het
principe van rechtvaardigheid de doorslag geven. Zij hechtte meer waarde aan de vrijheid van godsdienst ten
opzichte van het dierenwelzijn. Zij was van mening dat het niet vast staat dat dieren extra lijden bij
onbedwelmd slachten. Door bij het probleem de aantasting van het dierenwelzijn (principe van geen schade
berokkenen) in twijfel te trekken, gaf dit meer ruimte om bij de oplossing godsdienstvrijheid zwaarder te laten
wegen. Hierbij woog de christelijke discourscoalitie de belangen van de mensen zwaarder dan die van dieren.
Daarnaast waren de christelijke partijen van mening dat een verbod niet proportioneel is. Hoofdzakelijk
gebruikten zij het argument dat het slechts om een kleine groep gelovigen gaat waarvoor bedwelmen
noodzakelijk is. Ze noemden expliciet de Joden waarvoor bedwelmen onbespreekbaar is. Hiermee lieten ze de
implicaties voor de Islamitische gelovigen in het midden. De christelijke partijen redeneerden dat zij het
dierenleed met 99,5% kunnen verminderen door alleen die groeperingen onbedwelmd te laten slachten
waarvoor dit noodzakelijk is (dus het aantal slachtingen verminderen). Het dierenleed zou vervolgens tot 99,8%
verminderd kunnen worden door de eisen voor onbedwelmd ritueel slachten aan te scherpen. Omdat het dan
uiteindelijk om een beperkt aantal dieren met beperkte welzijnsimplicaties door ritueel slachten ging, vond de
christelijke discourscoalitie een verbod niet proportioneel omdat die groep dan onevenredig hard wordt
geschaad in hun geloofsvrijheid. De christelijke partijen deden vele suggesties om het dierenleed te
verminderen. Zo stelde het CDA voor om na 45 seconden het dier te bedwelmen als het nog bij bewustzijn is.
Alle christelijke partijen stelden voor om alle onbedwelmde slachtingen te laten voldoen aan de Israëlitische
voorwaarden. Dit waren voorbeelden van het principe van weldoen die tot een beter dierenwelzijn moeten
leiden. De christelijke discourscoalitie erkende in de probleemanalyse niet dat het dierenwelzijn geschaad
wordt bij onbedwelmd ritueel slachten, maar kwam toch met een aantal oplossingen die het dierenwelzijn
moesten verbeteren.
Niet-christelijke discourscoalitie
De niet-christelijke discourscoalitie woog zwaar mee (volgens het principe van weldoen) dat de normen en
waarden in de samenleving zijn veranderd en dat er nieuwe technieken zijn ontwikkeld om te bedwelmen en
bewustzijn vast te stellen. Zij gebruikten hiernaast als argument dat al veel gelovigen bedwelmd geslacht vlees
eten. Ook zij stelden dat het slechts om een kleine groep gelovigen gaat die door een verbod geraakt wordt.
Echter, zij redeneerden precies het tegenovergestelde als de christelijke discourscoalitie. Zij stelden dat het
slechts om een kleine groep gaat waarvan de godsdienstvrijheid wordt aangetast, waardoor zij van mening
waren dat het verbod gerechtvaardigd was gezien het aangetoonde extra dierenleed dat geleden wordt. De
PvdD was als enige partij van mening dat de godsdienstvrijheid niet geschaad wordt door een verbod. Dit
vonden zij omdat het voor gelovigen altijd mogelijk is om onbedwelmd geslacht vlees te importeren en dat zij
daarom nog wel de vrijheid hebben om onbedwelmd geslacht vlees te consumeren. De PvdD vond samen met
de SGP dat het verboden moet worden om onbedwelmd ritueel geslacht vlees te exporteren. Deze discussie
werd echter al snel afgebroken toen bleek dat volgens Europese verdragen geen exportverbod kan worden
ingesteld.
De PVV wilde als enige partij een algeheel verbod op ritueel slachten. Dit betekende dat zij ook een verbod
wilden op de rites zelf. De reden hiervoor was dat dieren ook last zouden hebben van het schreeuwen van de
imams. Ook was de PVV de enige partij die alleen irreversibel bedwelmen wil toestaan en dus niet reversibel
bedwelmen.
Nadat alle partijen hun standpunten kenbaar hadden gemaakt, volgde een stemmingsronde. Deze zal in de
volgende paragraaf beschreven worden.
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3.4

Stemmingen

In vorige paragraaf zijn de debatten in de Tweede Kamer geanalyseerd. Hieruit zijn twee discourscoalities naar
voren gekomen en beschreven. Ook zijn het probleem- en oplossingsdiscours op basis van de debatten in de
Tweede Kamer beschreven. Aan het einde van de debatreeks in de Tweede Kamer vond een stemming plaats
waarin partijen konden stemmen over het wetsvoorstel. Ook hadden partijen de gelegenheid om een
stemverklaring af te leggen, waarin zij toelichting konden geven over hun stemming. Daarnaast was er de
mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen die ook in stemming werden gebracht.
Amendementen zijn wijzigingen in het voorliggende wetsvoorstel die worden aangenomen bij meerderheid van
stemmen en dan moet worden overgenomen door de initiatiefnemer van het wetsvoorstel. Moties zijn
discussiepunten die in de vergadering worden voorgelegd en bij meerderheid van stemmen moet de minister
hier op reageren.
Bij de stemmingen op 28 juni 2011 werden vier moties, twee amendementen en het wetsvoorstel in stemming
gebracht.
Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel van de PvdD om onbedwelmd ritueel slachten te verbieden is met 116 tegen 30 stemmen
aangenomen. PvdD, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, D66 en PVV hebben voor het wetsvoorstel gestemd. CDA,
ChristenUnie en SGP en een enkel lid van een andere partij heeft tegengestemd.
Moties
De motie van de SP om de kantelbox te verbieden werd gesteund door de SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en
PVV. Deze motie was hiermee aangenomen. Het CDA, ChristenUnie en SGP steunden deze motie niet.
De motie van PvdD om met een plan van aanpak te komen om de huidige slachtpraktijk te verbeteren werd
gesteund door dezelfde partijen. De motie van GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en SP om met voorstellen te
komen om het leven van dieren in de intensieve veehouderij te verbeteren werd niet gesteund door de PVV en
de christelijke partijen. Deze partijen steunden ook niet de motie van PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en SP om
met voorstellen te komen om het dierenwelzijn te verbeteren die verder gaan dan de Europese normen.
De ingediende moties waren in lijn met het debat en hadden door alle partijen gesteund kunnen worden als
gekeken wordt naar de gebruikte argumenten in het debat. Bij de motie over de kantelbox had het CDA niet
gestemd in lijn met de eigen argumenten. In het debat hadden zij aangegeven dit te willen afschaffen.
Amendementen
Het amendement van CDA, ChristenUnie en SGP om onbedwelmd ritueel slachten toe te blijven staan maar
dan alleen voor slachthuizen met een vergunning werd verworpen. Dit amendement werd door geen enkele
andere partij gesteund. In het amendement waren een aantal voorwaarden beschreven die het dierenwelzijn
moeten verbeteren. Zo moeten dieren na 45 seconden bedwelmd worden wanneer die het bewustzijn nog niet
hebben verloren; er moet een aangetoonde behoefte zijn; voortdurende veterinaire controle en worden
bekwaamheidseisen gesteld. Dit amendement ging er vanuit dat onbedwelmd ritueel slachten toegestaan blijft
en werd daarom niet gesteund door de andere partijen. In de toelichting op het amendement was opgenomen
dat onbedwelmd ritueel slachten “kan leiden tot aantasting van het dierenwelzijn doordat dieren bij bewustzijn
pijn ervaren en doodsangst kunnen ervaren.” Hiermee zeiden de christelijke partijen impliciet dat het
aannemelijk is dat dieren extra lijden bij onbedwelmd rituele slachten. Dit komt niet overeen met de uitingen
die in het debat door de christelijke discourscoalitie is gedaan. Het niet instemmen van de niet-christelijke
discourscoalitie is wel in lijn met hun discours.
Het amendement van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD werd aangenomen waarin onbedwelmd ritueel slachten
verboden werd maar een uitzondering mogelijk was indien met onafhankelijk vastgesteld bewijs kon worden
vastgesteld dat dieren niet meer lijden dan bij bedwelmd slachten. Naast deze partijen stemden ook een aantal
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CDA-leden voor dit amendement. Hoewel dit amendement onbedwelmd ritueel slachten verbood, gaf het
tegelijkertijd een ontheffingsmogelijk. Als religieuze partijen wetenschappelijk konden aantonen dat dieren
niet meer lijden bij onbedwelmd ritueel slachten dan bij bedwelmd slachten, dan konden zij voor vijf jaar een
ontheffing krijgen om onbedwelmd te blijven slachten. De PvdD had tegen dit amendement gestemd, omdat zij
van mening is dat de ontheffingsmogelijkheid in praktijk niet realistisch is. Zij stelden dat het onmogelijk is om
met de huidige wetenschappelijke kennis aantoonbaar te maken dat onbedwelmd ritueel slachten aan dezelfde
welzijnseisen voldoet als regulier slachten.
Aangezien het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer zal de PvdD het wetsvoorstel inclusief het
amendement met ontheffingsmogelijkheid verdedigen in de Eerste Kamer.
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4.

Resultaten debat Eerste Kamer

Na de afronding van het debat in de Tweede Kamer in juni 2011, heeft de Eerste Kamer op 13 december 2011
het wetsvoorstel over onbedwelmd ritueel slachten behandeld. Het wetsvoorstel dat is voorgelegd aan de
Eerste Kamer is inclusief het amendement, dus de ontheffingsmogelijkheid voor onbedwelmd ritueel slachten
indien wetenschappelijk aangetoond is dat dieren niet meer lijden dan tijdens de reguliere slacht. In dit debat
deed de staatsecretaris van Landbouw het voorstel om een convenant op te stellen met vertegenwoordigers
van moslim- en joodse gemeenschap, slachterijen en de overheid. Het vervolg van het debat was een half jaar
later op 12 juni 2012. Tijdens dit debat werd een convenant gepresenteerd dat was opgesteld door de minister
van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met vertegenwoordigers van slachthuizen, moslims en
joden. Zij hebben een convenant getekend dat bedoeld is om het dierenwelzijn tijdens het onbedwelmd ritueel
slachten te verbeteren. Samengevat bevatte het convenant de volgende punten:
-

Bewusteloosheid: de dieren die geslacht worden moeten binnen 40 seconden bewusteloos zijn. Om
bewusteloosheid vast te stellen zijn vijf criteria vastgesteld.
Halssnede: de halssnede moet in één vloeiende onafgebroken lijn worden toegebracht.
Mes: het mes moet vlijmscherp zijn en een optimale (vastgestelde) lengte hebben.
Geschiktheid dier: de slachter stelt de geschiktheid van een dier voor onbedwelmde slacht vast.
Fixatie: er zijn verschillende afspraken gemaakt over de fixatie, onder andere dat de fixatie moet
duren totdat het dier bewusteloos is.
Toezicht: er wordt permanent toezicht gehouden door dierenarts van de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit).
Opleiding: slachter hebben een certificaat van vakbekwaamheid nodig.
Onderzoek: vanuit de convenantpartijen zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld die verder
uitgezocht gaan worden (Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 2012).

De stemmingen over het wetsvoorstel vonden een week later plaats op 19 juni 2012. In de Eerste Kamer werd
het wetsvoorstel beoordeeld op een aantal criteria. Deze criteria zijn voornamelijk gericht op de kwaliteit van
het wetsvoorstel, waarin de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid als uitgangspunten worden
genomen (Eerste Kamer, 2014; Eerste Kamer, 2012). Met rechtmatigheid wordt gerefereerd aan juridische en
wetstechnische aspecten zoals de vraag of het wetsvoorstel strijdig is met de Grondwet en internationale
regelgeving en of de rechten van burgers niet onevenredig geschaad worden (proportionaliteitsbeginsel). Met
doeltreffendheid wordt de effectiviteit van het wetsvoorstel bedoeld en wordt de uitvoerbaarheid van de
wetgeving bekeken. Met doelmatigheid wordt de efficiëntie van het wetsvoorstel bedoeld en wordt naar de
handhaafbaarheid gekeken (Eerste Kamer, 2014; Eerste Kamer, 2012). In het geval van onbedwelmd ritueel
slachten zal binnen rechtmatigheid met name gekeken worden naar de gevolgen van het wetsvoorstel voor de
vrijheid van godsdienst volgens artikel 6 van de Grondwet en artikel 9 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM). In de Eerste Kamer was het debat gericht op het wetsvoorstel en niet op het
probleem met onbedwelmd ritueel slachten. Daarom is in dit hoofdstuk alleen het oplossingsdiscours
opgenomen.

4.1

Partij voor de Dieren

De PvdD gaf aan dat: “Het wetsvoorstel dat voorligt, wordt ten onrechte wel aangeduid als een wetsvoorstel
dat het ritueel slachten zou willen verbieden. Niets is echter minder waar. Het wetsvoorstel zit niet op het
inperken van rituelen, maar op het vermijden van onaanvaardbaar dierenleed.” Dit onderbouwde zij door te
benadrukken dat “Het voorkomen van onnodig dierenleed inmiddels in ons land kan worden gezien als een
dwingende maatschappelijke behoefte. Ik [Koffeman] gaf al aan dat die dwingende maatschappelijke behoefte
niet voortvloeit uit het conflicteren of met elkaar concurreren van bepaalde levensbeschouwingen of
overtuigingen, maar vanuit een intersubjectief ethisch rechtsgevoel dat in alle geledingen van onze
samenleving gegroeid is.” “Een intersubjectief ethisch rechtsgevoel wil niets anders zeggen dan dat het in
brede lagen van de bevolking als een belangrijke noodzaak wordt gevoeld om tot een bepaald ethisch besef,

39

een ethische afweging te komen.” Daarnaast bleef de PvdD van mening dat “… onomstotelijk en
wetenschappelijk is aangetoond dat het dierenwelzijn bij onbedwelmd ritueel slachten in grotere mate is
aangetast dan bij reguliere slacht.” Daarom pleitte de PvdD ook voor dat “de slachtwetgeving niet meer maar
minder discriminerend te maken. Iedereen is gelijk voor de wet, en dat zou ook moeten gelden voor de
toepassing van slachtmethoden.” Echter, de PvdD zei dat “Als ik [Thieme] nu terugkijk en alles overzie, moet ik
uitgaan van het uitgangspunt dat er wel degelijk sprake is van een inbreuk op de vrijheid van godsdienst.”

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat het voorkomen
van dierenleed een
maatschappelijke
behoefte is

Geen verbod op ritueel
slachten maar op
onnodig dierenleed

Omdat wetenschappelijk
onomstotelijk is
aangetoond dat dieren
extra lijden

Omdat iedereen voor de
wet gelijk is, dus ook
gelijke slachtmethoden

Echter, een verbod is een
inbreuk op de vrijheid
van godsdienst

Figuur 4.1 Oplossing PvdD: geen verbod op ritueel slachten maar op onnodig dierenleed
De PvdD nam het principe van geen schade berokkenen als uitgangspunt en woog dit zwaarder dan de
aantasting van godsdienstvrijheid, het principe van rechtvaardigheid.

4.2

CDA

De CDA fractie stelde dat met het wetsvoorstel “… wel degelijk sprake is van strijdigheid met
godsdienstvrijheid”, “omdat naar de huidige wetenschappelijke inzichten ontheffing … nooit mogelijk is.” Over
de wetenschappelijke inzichten zei het CDA dat “Naar mening van het CDA het bewijs niet overtuigend genoeg
is om voor of tegen het wetsvoorstel te zijn.” Zij stelde “dat ritueel slachten zonder verdoving misschien voor
kleine dieren (kippen) zelfs beter is en voor grote runderen misschien een probleem; niet zozeer de slacht als
zodanig, maar meer de voorbereidingen, waaronder de fixatie.” Daarnaast speelde voor het CDA mee dat
“Voor Joden … de onbedwelmde rituele slacht al eeuwen in ons land is toegestaan, met uitzondering van de
jaren veertig-vijfenveertig. Zowel Joden als Moslims onderschrijven het belang van dierenwelzijn.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat naar de huidige
wetenschappelijke
inzichten ontheffing
nooit mogelijk is

Wetsvoorstel is strijdig
met godsdienstvrijheid

Omdat bewijs niet
overtuigend is om voor
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Figuur 4.2 oplossing CDA: wetsvoorstel is strijdig met godsdienstvrijheid

40

Omdat beide religies het
belang van dierenwelzijn
onderschrijven

Het CDA woog twee punten van het principe van rechtvaardigheid zwaar mee in de afweging. Ten eerste stelde
het CDA dat het wetsvoorstel strijdig is met het grondrecht van godsdienstvrijheid. Ten tweede stelde het CDA
dat het wetsvoorstel niet proportioneel is door onder andere te stellen dat de impact van het wetsvoorstel
verschillend is voor verschillende diersoorten terwijl het wetsvoorstel voor alle diersoorten telt.

4.3

ChristenUnie

Het wetsvoorstel was volgens de ChristenUnie “een niet noodzakelijke en ook ongerechtvaardigde beperking …
van de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving en andere grondrechten.” De ChristenUnie was hiertoe
van mening omdat “Deze ontheffingsbepaling simpelweg niet uitvoerbaar is.” Omdat “het gevraagde
eenduidige wetenschappelijke bewijs niet te leveren is.” Dit constateerde de ChristenUnie doordat zij vonden
dat dierenwelzijn niet objectief bepaald kan worden. Daarnaast stelde de ChristenUnie dat dieren geen
rechtssubject zijn. Beide argumenten werden gegeven in de volgende zin: “We moeten vaststellen dat dieren
op zich geen rechtssubject zijn, nog afgezien van het feit dat een onomstreden objectieve bepaling van
dierenwelzijn – hoe belangrijk dit welzijn op zich ook is – niet kan worden gegeven.” Daarnaast was de
ChristenUnie van mening dat niet het juiste probleem geadresseerd werd. De ChristenUnie argumenteerde:
“De staatssecretaris schatte in de Tweede Kamer het aantal geslachte dieren in Nederland op ongeveer 500
miljoen per jaar. Het aantal onbedwelmde rituele slachtingen is minder dan 0,5%. Bij Joodse rituele slacht gaat
het zelfs om minder dan 1 promille. Als we een foutenmarge van 5% zouden aanhouden bij de industriële
massaslacht, dan overtreft dit het totaal aantal dieren dat ritueel geslacht wordt. Mijn fractie houdt zich verre
van cijferfetisjisme, maar deze verhoudingsgetallen plaatsen het proportionaliteitsprincipe wel in een heel
ander licht.” Ook is de ChristenUnie van mening dat de gelovigen die geraakt worden door het wetsvoorstel
niet zijn gehoord. Zij verwoordde dit als volgt: “Het is pijnlijk te ervaren hoezeer de Joodse en Islamitische
gemeenschap zich door de voornemens rond rituele slacht tot in het diepst van hun ziel gekrenkt weten. Dit
beëindigt in hun ogen het bijzondere Nederlandse culturele arrangement van minderheidstolerantie en
godsdienstbeleving. Zij voelen zich overvallen en buitengesloten. Zij zijn niet gekend en gehoord.” Tot slot heeft
de ChristenUnie hun positie ten opzichte van het wetsvoorstel duidelijk gemaakt: “De vooronderstelling is
kennelijk dat dierenwelzijn vooropstaat en dat godsdienstvrijheid de uitzondering is.” “Godsdienstvrijheid staat
voor ons voorop.”
Wetsvoorstel is een
niet noodzakelijke en
onrechtmatige
beperking van
godsdienstvrijheid

Omdat de
ontheffingsregeling
onuitvoerbaar is

Omdat het om heel
weinig dieren gaat,
kijk naar reguliere
slacht

Omdat dieren geen
rechtssubject zijn

Omdat minderheden
zich niet gekend en
gehoord voelen

Omdat het eenduidig
wetenschappelijk
bewijs niet leverbaar
is

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat dierenwelzijn
niet objectief bepaald
worden

Figuur 4.3 Oplossing ChristenUnie: wetsvoorstel is een niet noodzakelijke en onrechtmatige beperking van
godsdienstvrijheid
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De ChristenUnie woog de beperking van godsdienstvrijheid en het proportionaliteitsprincipe zwaar mee.
Daartegenover stond het principe van geen schade berokkenen dat de ChristenUnie in twijfel trok door te
stellen dat het lijden van dieren niet objectief en wetenschappelijk eenduidig aantoonbaar is.

4.4

SGP

De SGP stelde dat “Mijn [Holdijk] eindconclusie op dit punt (het wetsvoorstel) luidt dan ook dat de beperking
van de vrijheid van godsdienst niet voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Kern van de overweging
daarbij is dat de beperking niet tegemoet komt aan een dringende maatschappelijke behoefte en niet in
redelijke verhouding staat tot het nagestreefde doel – het proportionaliteitsvereiste – en dat de daarbij te
maken belangenafweging tussen het algemeen belang en de belangen van de betrokken minderheden niet tot
een redelijke balans leidt.” Als ander argument gaf de SGP dat “De geformuleerde ontheffingsmogelijkheid een
bewijsopdracht impliceert van een dusdanige hoogte, ook van de ermee gepaard gaande kosten van
onderzoek, dat deze onneembare barrière zal blijken te zijn, zodat ontheffing een illusie genoemd kan
worden.” Dit baseerde zij vooral op hun argumentatie over wat wetenschappelijk al dan niet aangetoond kan
worden. Hierover zei de SGP: “We zullen het erover eens zijn dat elke slacht onvermijdelijk met een zeker lijden
gepaard gaat. Dat lijden of die pijn is voor mensen moeilijk te meten. Het bewustzijn van een dier is voor de
mens ontoegankelijk. Wij (mensen) projecteren onze gevoelens over pijn op dieren. Gevoel of sentiment kan
niet uitgeschakeld worden maar kan evenmin leidend zijn. De wetenschappelijke of quasiwetenschappelijke
rapportages in dezen zijn niet eenduidig en niet onomstreden.” Daarnaast stelde de SGP dat dieren geen
rechtssubject zijn en waren daarom van mening dat “Dieren dus niet hetzelfde recht op staatsbescherming
hebben als de mens. In confesso is denk ik [Holdijk] ook dat er in dit geval dus geen sprake kan zijn van een
botsing van grondrechten.” De SGP maakte tot slot een afweging waarbij zij stelde dat gelovigen bepalen wat
tot de rites behoort en niet de staat: “Voor ons (SGP) is de intrinsieke kwaliteit van het belang dat inherent is
aan de godsdienstbeleving van in kwantitatief opzicht als minderheden aan te merken belanghebbenden
daarbij doorslaggevend. De wetgever heeft zich bij deze stand van zaken terughoudend op te stellen op grond
van het ongeschreven constitutionele rechtsbeginsel van de scheiding van kerk en staat. Het zijn deze
betreffende minderheden die bepalen wat in dit land moet worden verstaan onder de ‘slacht volgens de
Israëlitische en islamitische rite’.” Hierbij stelde de SGP dat de joodse gemeenschap het hardst getroffen wordt:
“Voor zover mij bekend is, verbiedt de islam het onbedwelmd slachten niet. Hoe dan ook zijn aan de Joodse
manier van slachten meer voorwaarden verbonden dan aan de islamitische. Het gevolg is dat een verbod de
joodse gemeenschap in ons land relatief het zwaarst zal treffen.”
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Figuur 4.4 Oplossing SGP: de beperking van godsdienstvrijheid is niet proportioneel
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Omdat het verbod de
joodse gemeenschap
het hardst treft

De SGP stelde het rechtvaardigheidsprincipe als uitgangspunt en stelde met name de proportionaliteit van het
wetsvoorstel ter discussie. De SGP stelde dat dieren geen rechten hebben en stelde hiermee dat juridisch
gezien mensen boven dieren staan.

4.5

PvdA

De PvdA had principiële bezwaren tegen het wetsvoorstel: “Ik [Schrijver] blijf vinden dat het wetsvoorstel een
te vergaande inbreuk maakt op het grondwettelijk en internationaalrechtelijk verankerd grondrecht van
vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving.” Ook had de PvdA ook pragmatische bezwaren: “… een
wezenlijke verbetering van het dierenwelzijn bij rituele slacht, kan naar onze mening langs een andere weg
bereikt worden dan een algemene verbodsbepaling met eventuele ontheffing.” Daarnaast had de PvdA
wetstechnische bezwaren: “Wij hebben heel ernstige bedenkingen over de rechtmatigheid, over de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid, over de doeltreffendheid en de doelmatigheid en over de
duidelijkheid en toegankelijkheid van dit wetsvoorstel.” Argumenten hiervoor waren dat “… beperking van het
grondrecht van godsdienstvrijheid mogelijk is mits … aan het legaliteitsvereiste bij formele wet wordt voldaan,
niet bij nadere regelgeving.” Hiermee stelde de PvdA dat het wetsvoorstel, dat een Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) is en dus een wet in materiële zin, geen wet in formele zin is en daarom geen grondrecht kan
beperken. Daarnaast stelde de PvdA dat “niet onomstotelijk en wetenschappelijk vast staat dat onbedwelmde
slacht altijd en voor alle dieren meer dierenleed veroorzaak dan bedwelmde slacht.” En volgens de PvdA werd
“nu een grondrecht beperkt waarbij de bewijslast op de rechthebbende en niet op de overheid berust. Een
burger mag zijn grondrecht niet uitoefenen tenzij hij op basis van onafhankelijk vastgesteld bewijs kan
aantonen dat er geen schade wordt berokkend.”
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Figuur 4.5 Oplossing PvdA: het wetsvoorstel voldoet niet aan de voorwaarden om een grondrecht te beperken
De PvdA stelde dat het wetsvoorstel niet voldoet aan de criteria van rechtmatigheid en stelde hierbij een aantal
juridische argumenten. De PvdA stelde daarnaast dat niet vast staat dat alle dieren in dezelfde mate schade
wordt berokkend.

4.6

VVD

De VVD stelde als algemene conclusie dat: “Wij (de VVD fractie) zijn van mening dat deze wet onvoldoende
ruimte geeft en ook onvoldoende uitdrukking is van de grondwettelijke opdracht van proportionaliteit, dat wil
zeggen een heldere afweging van de belangen van dierenwelzijn zowel als de vrijheid van godsdienst.” De VVD
was van mening dat deze afweging onvoldoende was in het wetsvoorstel. De VVD merkte over de memorie van
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antwoord op dat de PvdD redeneerde dat “in onze beschaafde samenleving algemeen aanvaarde ethische
principes aanhangen inzake de zorgplicht voor het dier. Intersubjectief gedeeld rechtsgevoel verbiedt daarom
het nalaten van bedwelming bij de slacht en dwingt dus tot wetgeving. Hier is sprake van een ethisch
absolutisme; de principes van een meerderheid maken nadere afwegingen overbodig. … Dit maakt op rigide
wijze een eind aan de belangenafweging die hoort bij de grondwettelijke eis van proportionaliteit.” De VVD gaf
hiernaast als argument dat: “De VVD fractie beschouwt deze ontheffingsmogelijkheid niet alleen als een farce,
maar ook als een monstrum. … Dit wetsvoorstel hanteert een omgekeerde bewijslast: de aanvrager moet maar
aantonen dat zijn methode van slacht de dieren minder benadeelt dan de wettelijk toegestane slachtpraktijk,
dit met onomstreden wetenschappelijke onderbouwing.” De VVD stelde dat dit niet mogelijk is omdat: “Als er,
zeker op dit terrein (onbedwelmd ritueel slachten), iets niet al te zeer verwacht mag worden, zijn het
uitspraken met het karakter van harde evidentie of wat dan zo mooi heet ‘wetenschappelijke objectiviteit’,
waardoor er op alle vragen die kunnen worden gesteld een antwoord komt. Dat levert overigens wetenschap
bijna nooit, maar zeker op dit terrein bijna nooit, maar zeker op dit terrein niet als het gaat om pijn en lijden,
dan wel leed of bewustzijn.” Mede daarom stelde de VVD dat: “Wij achten dit (ontheffingsmogelijkheid)
volstrekt onuitvoerbaar en dus een doodzonde tegen de hier vereiste beoordeling van een wet op basis van
interne systematiek, maar ook op basis van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.” Maar de VVD was ook van
mening dat: “Op basis van deze rapportages acht ik [Schaap] het zeer wel mogelijk dat de onbedwelmde slacht
zo gemiddeld genomen – dan heb ik het over de slachttechnieken en – praktijken, verdeeld over de
verschillende diersoorten – in moet leveren op diervriendelijkheid en dierenwelzijn. Dan komt echter het
principe aan de orde van proportionaliteit bij de afweging van wettelijke ingrepen in de zaak. Die overweging
brengt mij tot de stelling dat beide praktijken en methoden moeten worden toegestaan en dat daar een
verbeteringstraject dat handhaafbaar is in gang moet worden gezet.”

Het wetsvoorstel is niet
proportioneel
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Omdat de
belangenafweging uit gaat
van een
meerderheidsprincipe en
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Figuur 4.6 Oplossing VVD: het wetsvoorstel is niet proportioneel
De VVD stelde als belangrijkste criterium de proportionaliteit van het wetsvoorstel (principe van
rechtvaardigheid) en stelde dat het wetsvoorstel hier niet aan voldeed. Ook stelde de VVD dat aantasting van
het dierenwelzijn (schade berokkenen van dieren) niet direct tot aanpassing kan leiden van godsdienstige
tradities (schade berokkenen van mensen).
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4.7

D66

D66 stelde dat niet het juiste probleem en oplossing zijn geagendeerd. Zij was van mening dat “Het verbeteren
van het dierenwelzijn tijdens de slacht eigenlijk een contradictio in terminis is; een innerlijk tegenstrijdig
concept.” Maar hierbij stelde D66 dat het bij onbedwelmd ritueel slachten om “relatief kleine aantallen gaat.”
Mede daarom stelde D66 zich de vraag waarom dit dierenwelzijnsprobleem aan de orde is gesteld: “Toch blijf
ik [Backer] zitten met de vraag waarom nou juist dit onderdeel is aangepakt als onderwerp voor een
wetsvoorstel ter verbetering van het dierenwelzijn.” “Er zijn veel verbeteringen mogelijk van het dierenwelzijn
tijdens het leven dat voorafgaat aan de slacht.” Daarbij was zij van mening dat “Met deze keuze ook het risico
genomen is dat er eerder verdeeldheid ontstaat in plaats van dat er meer draagvlak wordt gecreëerd voor het
grotere doel van dierenwelzijn. Er is een voorspelbare polarisatie in het debat opgetreden. Daarmee is het voor
mijn fractie nog niet vast komen te staan dat er een brede maatschappelijke beweging is die de onbedwelmde
rituele slacht een niet langer te tolereren misstand vindt die urgent, dringend en absoluut moet worden
beëindigd.” D66 benadrukte dat “Er een hiërarchie in de bescherming van waarden is en de wetgever heeft
daarover nagedacht: verdrag, Grondwet, wet en AMvB.” Ook stelde D66 dat het wetsvoorstel tot onwenselijke
situatie kan leiden: “Ik [Backer] sluit niet uit dat het ritueel slachten ondergronds gebeurt, zodat het Offerfeest
weer in de sfeer van de kofferbak en balkonslacht komt.” Tot slot benadrukte D66 dat “Gegeven het feit dat we
in een land met minderheden leven, het geen kwaad kan in herinnering te roepen dat de waarden van de
democratie onder meer ligt in het respect voor minderheden.”
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Figuur 4.7 Oplossing D66: niet het juiste probleem en oplossing zijn geagendeerd
D66 stelde dat bij onbedwelmd ritueel slachten relatief weinig dieren schade wordt berokkend ten opzichte
van de reguliere slacht en dat het dierenwelzijn tijdens het leven van dieren ook veel verbeterd kan worden.
Daarom was D66 van mening dat het wetsvoorstel niet voldeed aan het proportionaliteitsvereiste. D66 nam
geen stelling in over de beperking van de vrijheid van godsdienst.

4.8

PVV

De PVV stelde dat het wetsvoorstel gerechtvaardigd was en gaf hiervoor een aantal redenen. Zo stelde zij dat:
“Er zijn heel veel studies gedaan naar het verdoofd en onbedwelmd slachten in relatie tot dierenwelzijn. Deze
hadden allen dezelfde conclusie: onbedwelmde slacht leidt tot meer angst, stress en pijn voor het slachtdier.”
Daarnaast had de PVV als uitgangspunt dat “Nederland een seculiere staat is … die als uitgangspunt heeft dat
niemand zich op grond van zijn religieuze opvattingen aan de gelding van algemene wettelijke voorschriften
kan onttrekken.” Tot slot vergeleek de PVV de situatie in Nederland op twee punten met het buitenland. Zo
stelde zij dat “Verscheidene vormen van omkeerbare bedwelming in de rituele slacht momenteel al op grote
schaal worden toegepast zowel in Nederland als in andere Europese lidstaten en Nieuw-Zeeland.” En
“Verdoofd ritueel slachten is geaccepteerd in Spanje, Luxemburg, Finland, delen van Oostenrijk, Letland en
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Zweden. Deze landen hebben allen de toets der kritiek doorstaan, want er is nog steeds geen zaak
aangespannen, waarin zij tot de orde worden geroepen in verband met het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens.”
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Figuur 4.8 Oplossing PVV: wetsvoorstel is gerechtvaardigd
De PVV stelde voorop dat schade wordt berokkend aan dieren. Zij stelde daarnaast dat het wetsvoorstel
proportioneel is en dat de beperking van godsdienstvrijheid gerechtvaardigd is.

4.9

GroenLinks

GroenLinks constateerde zij dat onbedwelmd ritueel slachten “… over het algemeen tot meer aantasting van
dierenwelzijn leidt.” En dat de “concrete verbetering van het dierenwelzijn die mevrouw Thieme bereikt met
haar wetsvoorstel – en het is voor mijn fractie helder dat zij die bereikt – zodanig is dat daarmee de complete
aantasting van de godsdienstvrijheid wordt gerechtvaardigd.” GroenLinks benadrukte dat de vrijheid van
godsdienst beperkt wordt: “Gezien de vele reacties van zowel moslim- als joodse groeperingen blijkt dat de
onbedwelmde rituele slacht als belangrijk religieus ritueel wordt gezien en een verbod als inperking van hun
recht op vrijheid van godsdienst. Mijn fractie is dan ook van mening dat er inderdaad sprake is van inperking
van de vrijheid van godsdienst.” Daarnaast benadrukte GroenLinks de vrijheden van gelovigen en niet
gelovigen. GroenLinks was van mening dat het ongewenst is dat “vlees van onbedwelmd geslachte dieren, dat
afgekeurd wordt op basis van rituele eisen, in de gewone consumptieketen terecht komt zonder dat de
consument hiervan kennis kan nemen.” En GroenLinks stelde dat “er inmiddels methoden ontwikkeld zijn die
het dierenwelzijn veel beter beschermen, dan is de vraag aan de religieuze groeperingen wat zij willen doen om
het dierenwelzijn aanzienlijk te verbeteren.” “De religieuze groeperingen bepalen zelf wat binnen de rite past,
maar de vraag stellen is op zijn plaats.”
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Figuur 4.9 Oplossing GroenLinks: wetsvoorstel leidt tot verbetering van dierenwelzijn
GroenLinks woog de autonomie van gelovigen zwaarder dan de schade die wordt berokkend aan dieren en het
grondrecht godsdienstvrijheid (principe van rechtvaardigheid) dat wordt aangetast.

4.10

SP

De SP stelde hun uitgangspunt van het debat als: “Wetten bevatten gestolde waarden en normen van een
samenleving. Zij zijn producten van hun tijd. Dat geldt voor godsdienstige wetten, die ten tijde van hun
instelling het dierenwelzijn en de volksgezondheid probeerde te waarborgen. Dat geldt eveneens voor de
uitzondering in de huidige wetgeving op de plicht om verdoofd te slachten. Als onderliggende waarden en
normen veranderen dan, blijft de wet vaak nog bestaan. Het is wenselijk dat wetten bij gelegenheid nog eens
tegen het licht worden gehouden en getoetst worden aan veranderde maatschappelijke opvattingen.” De SP
stelde “Wat ook vaststaat, is dat het recht op godsdienstvrijheid grondwettelijk verankerd is. Dat doet niets af
aan het feit dat het nog steeds geen absolute vrijheid is en geen vrijbrief mag zijn de wet te overtreden.”
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Figuur 4.10 Oplossing SP: wetten moeten getoetst worden aan veranderende maatschappelijke opvattingen
De SP stelde de verandering van normen en waarden in de samenleving, in andere woorden de
maatschappelijke behoefte, leidend in hun afweging. De maatschappelijke behoefte kan gezien worden als een
argument voor dat het wetsvoorstel proportioneel is. Daarom is het principe van rechtvaardigheid leidend
binnen de SP geweest.
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4.11

OSF

De OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) stelde in het debat dat: “De OSF kiest ervoor een strikt seculiere partij
te zijn, die uiteraard de grondwettelijke vrijheid van godsdienst respecteert, maar uitgaat van het secularisme,
waarbij kerk en staat volstrekt gescheiden dienen te blijven. Wij menen dat de argumenten die expliciet aan
een bepaalde godsdienst of bepaalde godsdiensten zijn ontleend, in het maatschappelijk debat geen
overwegende rol dienen te spelen.” Daarnaast was de OSF van mening dat “Waar het enigszins mogelijk is, het
lijden van het dier tot een absoluut minimum beperkt moet worden.” Hiermee kwam de OSF tot de conclusie
dat “Met het aanvaarden van het voorliggende wetsvoorstel de godsdienstvrijheid niet op onaanvaardbare
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Met het wetsvoorstel is
godsdienstvrijheid niet
onaanvaardbaar in het
geding

Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat Nederland een
seculiere staat is en OSF
een seculiere partij

Omdat het lijden van
dieren tot een minimum
beperkt moet worden

Daarom spelen
religieuze argumenten in
het maatschappelijk
debat geen belangrijke
rol

wijze in het geding is.”
Figuur 4.11 Oplossing OSF: met het wetsvoorstel is godsdienstvrijheid niet onaanvaardbaar in het geding
De OSF stelde dat het gerechtvaardigd is dat de godsdienstvrijheid (rechtvaardigheid) beperkt wordt, omdat zij
de zorgplicht die mensen voor dieren hebben (weldoen) zwaarder laten wegen in hun afweging.

4.12

50PLUS

De 50PLUS partij had aangeven dat zij van mening was dat “Het welzijn van dieren tijdens onbedwelmd doden
meer wordt aangetast dan bij het bedwelmd slachten. Met name bij runderen.” Daarnaast vond 50PLUS dat
“De weging met de mogelijke aantasting van de vrijheid van godsdienst gemaakt moet worden. Daarbij zullen
we ook de moderne technologische ontwikkelingen moeten betrekken.” Hierbij speelde voor 50PLUS mee dat
het 2 miljoen dieren betrof. Op basis van deze argumenten stelde 50PLUS dat: “50PLUS zeker de vrijheid van
godsdienst heeft meegewogen maar gelooft oprecht dat op grond van eerder genoemde feiten een
verantwoorde keuze wordt gemaakt door het voorliggende wetsvoorstel te steunen.”
Autonomie
Geen schade berokkenen
Weldoen
Rechtvaardigheid

Omdat het
dierenwelzijn meer
wordt aangetast bij
onbedwelmd ritueel
slachten

Wetsvoorstel is
verantwoorde keuze

Omdat er nieuwe
technologische
ontwikkelingen zijn
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Omdat het om twee
miljoen dieren gaat

Figuur 4.12 Oplossing 50PLUS: wetsvoorstel is verantwoorde keuze
50PLUS stelde dat het wetsvoorstel proportioneel is, omdat het dierenwelzijn van een substantieel aantal
dieren meer wordt aangetast bij onbedwelmd ritueel slachten dan bij reguliere slacht.
In de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven dat de Eerste Kamer vooral let op de rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid van het wetsvoorstel. Uit de resultaten van het Eerste Kamer debat is
gebleken dat veel partijen op basis van rechtmatigheid (principe van rechtvaardigheid) stelde dat het
wetsvoorstel niet proportioneel is. In het volgende hoofdstuk wordt het Eerste Kamer debat verder
geanalyseerd.
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5.

Analyse debat Eerste Kamer

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten besproken van het debat in de Eerste Kamer over onbedwelmd ritueel
slachten. Tijdens het debat werd een convenant gepresenteerd dat was opgesteld door de minister van EL&I
(Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met vertegenwoordigers van slachthuizen, moslims en joden.
Het convenant was bedoeld om het dierenwelzijn tijdens het onbedwelmd ritueel slachten te verbeteren. In
het convenant waren afspraken opgenomen met betrekking tot bewusteloosheid, toebrengen van de
halssnede, het mes, geschiktheid van een dier, fixatie, toezicht, opleiding en onderzoek (Convenant
onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 2012). De Eerste Kamer had als taak te letten op de
rechtmatigheid, uitvoerbaarheid (effectiviteit) en handhaafbaarheid (efficiëntie) van het wetsvoorstel. Hierbij
werd ook gekeken naar het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel. In het debat lag de nadruk op de
rechtmatigheid van het wetsvoorstel. Vooral de verhouding van het wetsvoorstel tot de Grondwet en
internationale verdragen en de proportionaliteit van het wetsvoorstel werden bediscussieerd. Deze punten
werden zichtbaar in het debat bij de discussie over de beperking van de vrijheid van godsdienst en de
ontheffing.
In paragraaf 5.1 wordt uitgelegd welke discourscoalities onderscheiden kunnen worden in debat in de Eerste
Kamer. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 de argumenten in het discours beschreven. Tot slot wordt gekeken
wat de relatie is tussen de stemming aan het einde van het debat en de genoemde feiten, waarden en
principes zoals genoemd tijdens het debat.

5.1

Discourscoalities

In het Eerste Kamerdebat waren twee dominante frames identificeerbaar. Een van de dominante frames was
dat ‘het wetsvoorstel niet wetmatig is’. Dit frame werd gedeeld door CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD en
D66. De belangrijkste argumenten hiervoor waren dat het wetsvoorstel in strijd is met de vrijheid van
godsdienst, aldus CDA, ChristenUnie, SGP en PvdA. Daartegenover stonden PvdD, GroenLinks, SP, PVV en OSF,
die stelden dat de beperking van godsdienstvrijheid gerechtvaardigd was. D66, VVD en 50PLUS lieten zich daar
niet expliciet over uit. D66 stelde dat het wetsvoorstel niet rechtmatig was omdat de Grondwet boven een
Algemene Maatregel van Bestuur gaat. Ook vonden CDA, ChristenUnie, SGP en VVD dat de
ontheffingsmogelijkheid niet een reële optie en dat het wetsvoorstel daarom geen mogelijkheid bood voor
uitzonderingen. Een belangrijk argument voor deze partijen was dat het onmogelijk is om eenduidig
wetenschappelijk aan te tonen dat de dieren bij onbedwelmd ritueel slachten niet meer lijden dan bij regulier
slachten. Al achtte de VVD het extra lijden wel mogelijk. D66 stelde dat zij van mening was dat niet het juiste
probleem en niet de juiste oplossing was geagendeerd.
Het andere dominante frame komt hieruit voort en dat is dat ‘het extra lijden van dieren tijdens onbedwelmd
ritueel slachten is aangetoond’. Dit frame werd gedeeld door PvdD, D66, PVV, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS.
GroenLinks maakte de kanttekening dat zij het probleem als gepresenteerd in het wetsvoorstel erkende, maar
dat zij van mening was dat het aan gelovigen zelf is om hierover te beslissen. GroenLinks stelde hiermee als
enige partij dat zij zich niet bevoegd vonden hierover te oordelen en dat de keuze hierover bij gelovigen lag.
Hiermee stelde zij het principe van autonomie als uitgangspunt.
Op basis van bovenstaande omschrijving van de frames en de posities die partijen innamen in het debat,
konden twee discourscoalities in het Eerste Kamer debat onderscheiden worden. Een discourscoalitie had als
uitgangspunt dat een verbod op onbedwelmd ritueel slachten juridisch niet houdbaar is omdat het niet
rechtmatig is. Hierbij werd het principe van rechtvaardigheid als uitgangspunt genomen. Deze discourscoalitie
bestond uit CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD en D66. De andere discourscoalitie had als uitgangspunt dat
dieren extra lijden tijdens onbedwelmd ritueel slachten, en wogen dus het principe van geen schade
berokkenen zwaar mee in hun afweging. Deze discourscoalitie bestond uit PvdD, D66, PVV, GroenLinks, SP, OSF
en 50PLUS. D66 deelden van beide discourscoalities het dominante frame, maar stemde uiteindelijk tegen het
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wetsvoorstel waarmee zij lieten blijken het juridische argument zwaarder te laten wegen dan de schade die aan
dieren wordt berokkend. Daarom zit D66 in de discourscoalitie met de partijen die dit frame deelden.
In figuur 5.1 staat schematisch weergegeven hoe het debat in de Eerste Kamer eruit heeft gezien. In de
volgende paragrafen worden de discoursen geanalyseerd vanuit de hierboven beschreven discourscoalities.

Figuur 5.1: schema Eerste Kamer debat

5.2

Argumenten in de discoursen

In de Eerste Kamer werd alleen gekeken naar het oplossingsdiscours. In deze paragraaf worden de verschillen
tussen de discourscoalities besproken. In tabel 5.1 is een overzicht weergeven van de verschillende morele
principes, waarden en argumenten die zichtbaar werden bij de discoursanalyse. De kleuren geven de
discourscoalitie aan die dat argument gebruikt heeft. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen
argumenten die betrekking hebben op mensen en op dieren. In de tabel wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de zwaarte van de argumenten in de afweging van de discourscoalities en partijen. Dit wordt wel
verdrop in deze paragraaf gedaan.
Tabel 5.1: Argumenten in de verschillende discourscoalities
PvdD, GroenLinks, SP, PVV, OSF, 50PLUS
Beide discourscoalities
CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66

Autonomie
Gelovigen bepalen wat bij
rite hoort (GroenLinks,
SGP)

M
E
N
S
E
N

Geen schade berokkenen

Afgekeurd ritueel geslacht
vlees moet herkenbaar in
de winkel liggen zodat de
consument kan kiezen of
hij dat wil (GroenLinks)
Reversibele bedwelming
wordt al toegepast (PVV)

Weldoen

Rechtvaardigheid
Wetsvoorstel is strijdig
met godsdienstvrijheid
(CDA, ChristenUnie, SGP,
PvdA)
Wetsvoorstel is niet strijdig
met godsdienstvrijheid
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Ontheffing is onmogelijk
(CDA, ChristenUnie, SGP,
VVD)

Respect voor minderheden
(alle partijen)
Grondwet (vrijheid van
godsdienst) gaat boven
een algemene maatregel
van bestuur (wetsvoorstel)
(D66)
Niemand kan zich aan de
algemene wet ontrekken
op basis van religie (PVV)
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Wetten moeten getoetst
worden aan
maatschappelijke
opvattingen (PvdD, SP,
50PLUS)
Nederland is een seculiere
staat, daarom spelen
religieuze geen belangrijke
rol (OSF)

D
I
E
R
E
N

Het is wetenschappelijk
eenduidig aangetoond dat
dieren extra lijden (PvdD,
D66, GroenLinks, PVV, SP,
OSF, 50PLUS)
Het is niet
wetenschappelijk
aangetoond (CDA,
ChristenUnie, SGP, PvdA)
(VVD acht het wel
mogelijk)
Onbedwelmd slachten
heeft een verschillende
impact op verschillende
diersoorten (CDA, PvdA)
De reguliere slacht is een
groter
dierenwelzijnsprobleem
(alle partijen)

Het lijden van dieren moet
tot een minimum beperkt
worden (OSF)

Iedereen is voor de wet
gelijk dus ook dieren,
daarom gelijke
slachtmethode (PvdD)

Dieren zijn geen
rechtssubject (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Onbedwelmd ritueel
slachten gaat om een
beperkt aantal dieren
(D66)
Wetsvoorstel is
verantwoord omdat het
om 2 miljoen dieren gaat
(50PLUS)

Alle partijen
Bijna alle sprekers begonnen het debat met dat ze veel reacties hebben gekregen vanuit de samenleving,
vooral vanuit gelovigen. Partijen gaven aan dat dit de context weergeeft waarin het debat plaatsvond. De vele
reacties die partijen ontvingen is door geen enkele partij als argument gebruikt in het debat. Ook stelden alle
partijen dat de dierenwelzijnsproblemen in de reguliere slacht groter zijn. Hiermee stelden de partijen dus het
aantal dieren leidend bij het vaststellen hoe groot het probleem is en niet de mate van lijden. Dit wilde niet
zeggen dat alle partijen het probleem niet relevant vonden, echter de partijen gebruikte het argument op
verschillende manieren. Een aantal partijen gebruikte het argument om te benadrukken dat het dierenwelzijn
in de reguliere slacht ook verbeterd moet worden omdat het daar om meer dieren gaat. En een aantal partijen
gebruikte het argument om te benadrukken dat het probleem niet zo groot is en dat daarom een verbod niet
proportioneel is.
Discourscoalitie CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66
CDA, ChristenUnie, SGP en PvdA lieten in hun weging het principe van rechtvaardigheid zwaarder wegen. Zij
waren van mening dat de vrijheid van godsdienst, dat een grondwettelijk recht is, onevenredig wordt
aangetast. Hiermee was het wetsvoorstel volgens deze partijen in strijd met de Grondwet en niet proportioneel
vanuit het oogpunt dat de rechten van burgers beschermd dienen te worden. VVD en D66 stelden ook dat het
wetsvoorstel juridisch niet houdbaar is vanwege wetstechnische redenen. De VVD stelde dat de
ontheffingsmogelijkheid juridisch geen stand houdt omdat zij het onuitvoerbaar vinden. Doordat er dus geen
goede ontheffingsmogelijkheid is, stelde de VVD dat het wetsvoorstel dan niet proportioneel is. D66 stelde dat
een AMvB geen beperking aan een grondrecht kan stellen en dat daardoor het wetsvoorstel niet rechtmatig is.
D66 stelde als enige partij dat dit wetsvoorstel een verkeerde oplossing biedt, zij vreesde dat een verbod op
onbedwelmd ritueel slachten zal leiden tot meer illegale slachtingen. CDA en PvdA brachten de nuance toe dat
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bedwelming verschillend impact heeft op verschillende diersoorten. Andere partijen lieten zich niet uit over de
verschillen tussen diersoorten.
Discourscoalitie PvdD, GroenLinks, SP, PVV, OSF, 50PLUS
PvdD, SP en 50PLUS hadden als uitgangspunt dat wetten getoetst moeten worden aan maatschappelijke
opvattingen en dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen zouden moeten leiden tot het heroverwegen van
wetten. Dit woog voor hen zwaarder dan de beperking van godsdienstvrijheid. OSF stelde dat het lijden van
dieren tot een minimum beperkt moet worden. Voor de OSF speelde argumenten met betrekking tot de
vrijheid van godsdienst een kleinere rol omdat zij zich als seculiere partij beschouwen. Hiermee wogen zij het
principe van weldoen (lijden van dieren voorkomen) zwaarder dan de beperking van godsdienst. De PVV had
onder andere als argument dat niemand zich aan de algemene wet kan onttrekken op basis van religie.
Hiermee verwees de PVV naar dat onbedwelmd ritueel slachten nu een uitzondering is binnen de algemene
wetgeving dat dieren voorafgaand aan de slacht verplicht bedwelmd moeten worden. De PVV wilde als enige
partij irreversibele bedwelming verplichten.
Nadat alle partijen hun standpunten kenbaar hadden gemaakt, volgde een stemmingsronde. Deze zal in de
volgende paragraaf beschreven worden.

5.3

Stemmingen

In de vorige paragraaf zijn de debatten in de Eerste Kamer geanalyseerd. Hieruit zijn twee discourscoalities
naar voren gekomen en beschreven. Aan het einde van de debatreeks in de Eerste Kamer vond een stemming
plaats waarin partijen konden stemmen over het wetsvoorstel. Ook hadden partijen de gelegenheid om een
stemverklaring af te leggen, waarin zij toelichting konden geven over hun stemming. Daarnaast was er de
mogelijkheid om moties in te dienen die ook in stemming werden gebracht. In de Eerste Kamer kunnen geen
amendementen worden ingediend. Moties zijn discussiepunten die in de vergadering worden voorgelegd en bij
meerderheid van stemmen moet de minister hier op reageren. Op 19 juni 2012 werd het wetsvoorstel en een
drietal moties in stemming gebracht. Het wetsvoorstel is verworpen, de drie moties zijn aangenomen.
Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel werd met 51 tegen 21 stemmen verworpen. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, D66 en een
aantal GroenLinks leden stemden tegen het wetsvoorstel. PvdD, SP, PVV, OSF, 50PLUS en een aantal leden van
GroenLinks stemden voor het wetsvoorstel.
Moties
PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP hebben een motie ingediend waarin zij van mening zijn dat het
dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht verbeterd moet worden, op een
wijze die verenigbaar is met de riten, en verzoekt daarom de regering om onder andere in overleg met
vertegenwoordigers van moslims en joden kwaliteitseisen te ontwikkelen voor zowel de reguliere als rituele
slacht, gericht op het verbeteren van het dierenwelzijn. De PVV, SP, PvdD, OSF en 50PLUS hebben tegen deze
motie gestemd. Zij hebben hierover geen stemverklaring afgelegd.
GroenLinks, SP, PvdD, OSF, 50PLUS hebben een motie ingediend met verzoek aan de regering voor voorstellen
ter verbetering van het dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slacht. VVD, ChristenUnie en SGP
hebben tegen deze motie gestemd. Zij hebben hierover geen stemverklaring afgelegd.
SP, OSF, 50PLUS, PVV, GroenLinks hebben een motie ingediend met verzoek aan de regering om meer inzicht te
krijgen in het dierenwelzijn van de grootschalige industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het
dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen. VVD, ChristenUnie en SGP hebben tegen deze
motie gestemd. Zij hebben hierover geen stemverklaring afgelegd.
Nu zowel het debat van de Tweede Kamer als van de Eerste Kamer is geanalyseerd kunnen in de conclusie
beide debatten vergeleken worden.
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6.

Conclusie en discussie

In 2008 heeft de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer om onbedwelmd
ritueel slachten te verbieden. Dit wetsvoorstel is in 2011 in de Tweede Kamer aangenomen door PvdA, VVD,
PVV, D66, GroenLinks, SP en PvdD. Het CDA, ChristenUnie en SGP hebben niet ingestemd met het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is aangenomen met een amendement waarin bepaald is dat er een ontheffingsmogelijkheid
moet zijn voor onbedwelmd ritueel slachten wanneer eenduidig aangetoond is dat dieren niet meer lijden dan
bij reguliere slacht. Een half jaar later is het wetsvoorstel besproken in de Eerste Kamer. Vlak voor de
bespreking in de Eerste Kamer is een convenant opgesteld tussen het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, vertegenwoordigers van de moslim en joodse gemeenschap en slachterijen waar
ritueel geslacht wordt. In het convenant zijn een aantal afspraken opgenomen met betrekking tot het
dierenwelzijn. Een half jaar na de eerste bespreking in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel in stemming
gebracht. Het wetsvoorstel is verworpen door CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66 en een aantal leden van
GroenLinks. De PvdD, SP, PVV, OSF, 50PLUS en een aantal leden van GroenLinks hebben met het wetsvoorstel
ingestemd. De VVD, PvdA, D66 en een aantal leden van GroenLinks hebben in de Eerste Kamer anders gestemd
dan in de Tweede Kamer.
In het politieke debat over onbedwelmd ritueel slachten hebben de politieke partijen verschillende posities
ingenomen. Tijdens het debat hebben de politieke partijen verschillende argumenten gebruikt. Deze
argumenten zijn impliciet gebaseerd op ethische principes. Het was tot nu toe onbekend hoe deze argumenten
hebben geleid tot de uitkomst van het debat en hoe de balans is tussen feiten, waarden en principes. Om hier
meer inzicht in te verkrijgen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:
-

Welke discourscoalities worden gevormd en waarom? Welke belangen of overeenkomsten liggen hier
aan ten grondslag?
Welke frames worden gebruikt in de politieke debatten van de Tweede en Eerste Kamer?
Welke feiten, waarden en principes worden belangrijk gevonden en hoe beïnvloeden die het debat?
En hoe worden deze feiten, waarden en principes gewogen?
Welke argumenten worden gebruikt in het debat?
Welke verschillen zijn zichtbaar tussen het debat in de Tweede Kamer en Eerste Kamer en welke
mogelijke factoren zijn aanwijsbaar voor de verschillende uitkomsten?

Dit onderzoek heeft door middel van een discoursanalyse de belangrijkste argumenten en de onderliggen
feiten, waarden en principes van de debatten in de Tweede Kamer en Eerste Kamer in kaart gebracht. Hiermee
is inzicht gegeven in hoe en door welke partijen de argumenten en principes gebruikt zijn in de debatten in de
Tweede en Eerste Kamer. Uiteindelijk is bekeken hoe het genomen besluit zich verhoudt tot de feiten, waarden
en principes. Hierdoor is het inzicht in het gebruik van frames in debatten vergroot. Ook heeft het inzicht
gegeven in de balans tussen feiten, waarden en principes en de verhoudingen in het besluit.
In de volgende paragrafen zal per Kamerdebat antwoord worden gegeven op de eerste vier onderzoeksvragen.
Er zal worden samengevat wat de belangrijkste argumenten, feiten, waarden en principes waren en hoe de
partijen deze hebben gewogen en hebben ingezet in het debat. In de discussie zal de vierde onderzoeksvraag
worden beantwoord en zal dus verder in worden gegaan op de mogelijke redenen voor de verschuiving van
partijen.

6.1

Debat Tweede Kamer

Uit de resultaten van het Tweede Kamer debat zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn een aantal belangrijke
argumenten, feiten, waarden en principes naar voren gekomen. De belangrijkste argumenten waarover veel
discussie is geweest of die regelmatig terugkeerden zijn weergegeven in tabel 6.1.
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Tabel 6.1 Probleem- en oplossingsdiscours: argumenten gebruikt in de verschillende discourscoalities
Niet-christelijke discourscoalitie
Beide discourscoalities
Christelijke discourscoalitie

Autonomie
Ritueel geslacht vlees dat
volgens de rites wordt
afgekeurd komt
onherkenbaar op de markt
(PvdD, PvdA)
Ons land, onze normen en
waarden (PVV)

M
E
N
S
E
N

Reversibele bedwelming
wordt aanvaard door grote
groepen Islamitische
gelovigen (PvdD, CDA,
ChristenUnie, PvdA, VVD)
Joden mogen niet
bedwelmen (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Geen schade berokkenen
Handelingen worden
onvoldoende deskundig
gedaan (VVD)

Weldoen
Toezicht moet verbeterd
worden (Alle partijen)

Rechtvaardigheid
Joodse traditie al veel
ouder dan eigen
beschaving (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Geloofsopvattingen mogen
niet leiden onnodig
dierenleed (PvdD,
GroenLinks, SP, PVV, PvdA,
VVD)
Een verbod kwetst
gelovigen (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Verbod verbetert niet
noodzakelijk het
dierenwelzijn
(ChristenUnie)

Respect voor minderheden
(alle partijen)

Ritueel slachten alleen
toestaan onder
voorwaarden Joods ritueel
slachten (SGP)

Er is vraag dus een markt
(VVD)

Vrijheid van de één houdt
op waar die van de ander
wordt beperkt (D66)

Mensen moeten
zorgvuldig omgaan met
wezens die niet voor
zichzelf kunnen opkomen
(D66)
Beperking voldoet aan
voorwaarden EVRM (PvdD,
D66, VVD)
Voldoet niet (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Vergunning nodig voor
onbedwelmd slachten
(CDA)

Quotum voor onbedwelmd
slachten (ChristenUnie)

Een verbod is niet
proportioneel (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Toetsing zelfde als bij
reguliere slacht (VVD)

Grenzen aan handelen niet
aan denken (PvdD, D66,
VVD)

Aantal onbedwelmde
slachtingen slechts klein
deel (CDA)

D
I
E
R
E
N

Onbedwelmd slachten
berokkent extra schade
(PvdD, GroenLinks, VVD,
PvdA, SP, PVV, D66)

Vermijdbare pijn moet
voorkomen worden (alle
partijen)

Ritueel slachten is niet per
se slechter dan regulier
slachten (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Reversibel bedwelmen
(PvdD, D66, SP)
Bedwelmen reversibel of
irreversibel (GroenLinks,
VVD, PvdA)
Irreversibel bedwelmen
(PVV)
Vermindering aantal
onbedwelmde slachtingen
en dierenleed (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Geen wetenschappelijke
consensus over de mate
van lijden (CDA,
ChristenUnie, SGP, VVD)
Wel duidelijk (PvdD, D66,
GroenLinks, PvdA, SP, PVV)
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Dieren hebben rechten
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Dieren hebben geen
rechten (CDA, SGP, VVD,
ChristenUnie, D66)
Dieren hebben intrinsieke
waarde (D66)

Het gaat om slechts een
klein aantal dieren (CDA,
ChristenUnie, SGP)

Verbod op onbedwelmd
ritueel slachten is niet
optimaal, dieren hebben
ook last van rituelen (PVV)

Ritueel slachten is slechts
een klein probleem in
verhouding tot
welzijnsproblemen in de
intensieve veehouderij
(alle partijen)

Nieuwe inzichten en
veranderingen in de
samenleving verplichten
tot een nieuwe
overweging (PvdD, D66,
PvdA, SP, GroenLinks)
Na 45 seconden alsnog
bedwelmen (CDA)

Alle dieren(soorten) zijn
gelijk dus gelijke oplossing
(PvdD) Rekening houden
met verschil diersoorten
(D66)
Dieren hebben rechten
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Dieren hebben geen
rechten (CDA, SGP,
ChristenUnie, VVD, D66)

In bovenstaande tabel zijn de belangrijkste argumenten en principes weergegeven. In dit onderzoek is gekeken
naar de algemeen geldende ethische principes voor mensen zoals omschreven door Beauchamp en Childress
(1994) en de toepassing van deze principes voor dieren zoals omschreven door Mepham (1999). Tabel 6.1 is
gebruikt om de verschillende perspectieven van mens en dier inzichtelijk te maken. Hiermee werd antwoord
gegeven op de onderzoeksvraag:
Welke argumenten worden gebruikt in het debat?
Vervolgens is meer inzicht verkregen in het gebruik van deze argumenten door beantwoording van de volgende
onderzoeksvraag:
Welke feiten, waarden en principes worden belangrijk gevonden en hoe beïnvloeden die het debat? En hoe
worden deze feiten, waarden en principes gewogen?
De weging van de feiten, waarden en principes kan als volgt worden samengevat. Het CDA, ChristenUnie en
SGP wogen de belangen van mensen en minderheiden zwaarder. Zij hechtten meer waarde aan de beperking
van godsdienstvrijheid en het principe van rechtvaardigheid. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, SP en VVD
hechtten meer waarde aan de belangen van de dieren en de schade die bij onbedwelmd ritueel slachten aan
dieren wordt toegebracht en de plicht van mensen om dit lijden te beperken. Alle partijen benadrukten het
respect voor minderheden maar maakten hier een verschillende afweging in. De nadruk op godsdienstvrijheid
versus dierenwelzijn heeft geleid tot een tweedeling in het debat. Dit werd ook zichtbaar in de discoursanalyse
van hoofdstuk 3. Hierdoor konden twee discourscoalities geïdentificeerd worden. Dit beantwoorde meteen de
volgende onderzoeksvraag:
Welke discourscoalities worden gevormd en waarom? Welke belangen of overeenkomsten liggen hier aan
ten grondslag?
Er kon een christelijke discourscoalitie geïdentificeerd worden bestaande uit CDA, ChristenUnie en SGP en een
niet-christelijke discourscoalitie bestaande uit PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, SP, VVD. De christelijke
discourscoalitie heeft tegen het wetsvoorstel gestemd en de niet-christelijke discourscoalitie heeft voor het
wetsvoorstel gestemd. Beide discourscoalities hadden dus belang bij andere partijen van hun standpunt te
overtuigen om op deze manier de stemming te winnen. Om de andere partijen te overtuigen en om hun
standpunten naar de achterban, samenleving en stakeholders te verantwoorden, frameden de discourscoalities
hun argumenten.
Welke frames worden gebruikt in de politieke debatten van de Tweede Kamer?
De twee dominante frames die onderscheiden konden worden, waren dat ‘de vrijheid van godsdienst
onevenredig wordt beperkt’ en ‘het dierenwelzijn wordt onevenredig aangetast’.
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6.2

Debat Eerste Kamer

Uit de resultaten van het Tweede Kamer debat zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn een aantal belangrijke
argumenten, feiten, waarden en principes naar voren gekomen. De belangrijkste argumenten waarover veel
discussie is geweest of die regelmatig terugkeerden zijn weergegeven in tabel 6.2. In dit onderzoek is gekeken
naar de algemeen geldende ethische principes voor mensen zoals omschreven door Beauchamp en Childress
(1994) en de toepassing van deze principes voor dieren zoals omschreven door Mepham (1999). Tabel 6.2 is
gebruikt om de verschillende perspectieven van mens en dier inzichtelijk te maken.
Tabel 6.2: Argumenten in de verschillende discourscoalities
PvdD, GroenLinks, SP, PVV, OSF, 50PLUS
Beide discourscoalities
CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66

Autonomie
Gelovigen bepalen wat bij
rite hoort (GroenLinks,
SGP)

M
E
N
S
E
N

Geen schade berokkenen

Weldoen

Afgekeurd ritueel geslacht
vlees moet herkenbaar in
de winkel liggen zodat de
consument kan kiezen of
hij dat wil (GroenLinks)
Reversibele bedwelming
wordt al toegepast (PVV)

Rechtvaardigheid
Wetsvoorstel is strijdig
met godsdienstvrijheid
(CDA, ChristenUnie, SGP,
PvdA)
Wetsvoorstel is niet strijdig
met godsdienstvrijheid
(PvdD, GroenLinks, SP,
PVV)
Ontheffing is onmogelijk
(CDA, ChristenUnie, SGP,
VVD)

Respect voor minderheden
(alle partijen)
Grondwet (vrijheid van
godsdienst) gaat boven
een algemene maatregel
van bestuur (wetsvoorstel)
(D66)
Niemand kan zich aan de
algemene wet ontrekken
op basis van religie (PVV)
Wetten moeten getoetst
worden aan
maatschappelijke
opvattingen (PvdD, SP,
50PLUS)
Nederland is een seculiere
staat, daarom spelen
religieuze geen belangrijke
rol (OSF)

D
I

Het is wetenschappelijk
eenduidig aangetoond dat
dieren extra lijden (PvdD,
D66, GroenLinks, PVV, SP,
OSF, 50PLUS)
Het is niet
wetenschappelijk
aangetoond (CDA,
ChristenUnie, SGP, PvdA)
(VVD acht het wel
mogelijk)
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Het lijden van dieren moet
tot een minimum beperkt
worden (OSF)

Onbedwelmd ritueel
slachten gaat om een
beperkt aantal dieren
(D66)
Wetsvoorstel is
verantwoord omdat het
om 2 miljoen dieren gaat
(50PLUS)

E
R
E
N

Onbedwelmd slachten
heeft een verschillende
impact op verschillende
diersoorten (CDA, PvdA)
De reguliere slacht is een
groter
dierenwelzijnsprobleem
(alle partijen)

Dieren zijn geen
rechtssubject (CDA,
ChristenUnie, SGP)
Iedereen is voor de wet
gelijk dus ook dieren,
daarom gelijke
slachtmethode (PvdD)

In de bovenstaande tabel zijn de belangrijkste argumenten en principes weergegeven waarmee de volgende
onderzoeksvraag beantwoord kon worden:
Welke argumenten worden gebruikt in het debat?
Vervolgens is meer inzicht verkregen in het gebruik van deze argumenten door beantwoording van de volgende
onderzoeksvraag:
Welke feiten, waarden en principes worden belangrijk gevonden en hoe beïnvloeden die het debat? En hoe
worden deze feiten, waarden en principes gewogen?
CDA, ChristenUnie, SGP en PvdA stelden godsdienstvrijheid boven andere argumenten door de nadruk te
leggen op dat godsdienstvrijheid een grondrecht is en dus wettelijk is vastgelegd in verdragen en de Grondwet.
Dierenwelzijn is dat niet. Zij stelden hierbij dat dierenwelzijn ook niet hetzelfde wettelijke recht kan hebben
omdat dieren geen rechtssubject zijn (geen rechten volgens de wet hebben). VVD noemde geen vrijheid van
godsdienst maar stelde de proportionaliteit van het wetsvoorstel om wetstechnische redenen ter discussie.
Hierbij stond centraal dat VVD van mening was dat de ontheffingsmogelijkheid niet als zodanig gezien mag
worden waardoor zij van mening was dat het wetsvoorstel niet proportioneel was. De VVD woog het principe
van rechtvaardigheid zwaar. D66 stelde dat niet het juiste argument geagendeerd was en dat het wetsvoorstel
niet de juiste oplossing was om dierenwelzijn te verbeteren. PvdD, GroenLinks, PVV, SP, OSF en 50PLUS stelden
het extra lijden bij onbedwelmd ritueel slachten, ofwel het dierenwelzijn centraal. GroenLinks stelde het
verbeteren van het dierenwelzijn als uitgangspunt en dat beperking van godsdienstvrijheid gerechtvaardigd
was. Echter, zij was van mening dat gelovigen zelf bepalen wat zij onder de rite verstaan. Uiteindelijk stelde
GroenLinks het principe van autonomie boven dat van weldoen (dierenwelzijn). De verschillende argumenten
en weging hiervan leidde tot het identificeren van twee discourscoalities. Dit beantwoordt de volgende
onderzoeksvraag.
Welke discourscoalities worden gevormd en waarom? Welke belangen of overeenkomsten liggen hier aan
ten grondslag?
Uit de discoursanalyse zoals beschreven is hoofdstuk 5 konden twee discourscoalities geïdentificeerd worden.
Een discourscoalitie bestaande uit CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD en D66. Zij namen als uitgangspunt dat
het wetsvoorstel niet rechtmatig is omdat het in strijd is met de vrijheid van godsdienst en de
ontheffingsmogelijkheid niet reëel is. De andere discourscoalitie bestond uit PvdD, GroenLinks, PVV, SP, OSF en
50PLUS. Zij hadden als uitgangspunt dat dieren extra lijden en het dierenwelzijn dus wordt aangetast tijdens
onbedwelmd ritueel slachten.
Op basis van bovenstaande argumenten hebben de partijen een afweging gemaakt en dat heeft geleid tot het
voor- of tegenstemmen van het wetsvoorstel. De gehele discourscoalitie bestaande uit CDA, ChristenUnie, SGP,
PvdA en VVD heeft tegen het wetsvoorstel gestemd. Van de andere discourscoalitie hebben een aantal leden
van GroenLinks tegen gestemd. De andere partijen uit deze discourscoalitie PvdD, PVV, SP, OSF, 50PLUS en een
aantal leden van GroenLinks hebben voor het wetsvoorstel gestemd. D66 stemde wel tegen het wetsvoorstel
omdat zij van mening waren dat het wetsvoorstel niet rechtmatig was. GroenLinks stemde tegen het
wetsvoorstel omdat zij het principe van autonomie zwaarder lieten wegen. In de Eerste Kamer werden met de
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framing van de argumenten waarschijnlijk ook gekeken naar hoe de partijen de verandering van standpunt
konden verantwoorden naar de achterban en samenleving.
Welke frames worden gebruikt in de politieke debatten van de Eerste Kamer?
In het debat in de Eerste Kamer werden twee dominante frames onderscheiden. Het frame dat ‘het
wetsvoorstel niet rechtmatig is’ en het frame ‘het extra lijden van dieren rechtvaardigt een beperking van
godsdienstvrijheid’.

6.3

Discussie

In het Tweede Kamer en Eerste Kamer debat zijn zowel overeenkomsten als verschillen te constateren. Zo
kwamen de argumenten met betrekking tot godsdienstvrijheid en dierenwelzijn veelal overeen met elkaar.
Toch was de uitkomst van het debat verschillend. In de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel aangenomen en
in de Eerste Kamer werd het wetsvoorstel verworpen. De veranderde uitkomst van het debat was niet te
verklaren door andere stemverhoudingen door een veranderde regeringsmeerderheid in de Tweede Kamer of
Eerste Kamer. Tijdens de stemming in de Tweede Kamer vormde VVD en CDA met PVV als gedoogpartner de
regeringscoalitie. Tijdens de stemming in de Eerste Kamer vormde VVD en PvdA de regeringscoalitie.
Verschuivingen
In de Tweede Kamer hebben PvdD, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, PVV en SP voor het wetsvoorstel en dus voor
een verbod op onbedwelmd ritueel slachten gestemd. CDA, ChristenUnie en SGP hebben tegen het
wetsvoorstel gestemd. In de Eerste Kamer hebben PvdD, SP, PVV, OSF, 50PLUS en een aantal leden van
GroenLinks voor het wetsvoorstel gestemd. CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD, D66 en een aantal leden van
GroenLinks hebben tegen het wetsvoorstel gestemd. Dit betekende dat VVD, PvdA, D66 en een aantal leden
van GroenLinks van standpunt zijn veranderd en anders hebben gestemd in de Eerste Kamer.
In debat van de Tweede Kamer zijn twee discourscoalities geïdentificeerd. Een discourscoalitie van PvdD, PvdA,
VVD, D66, GroenLinks, PVV en SP, en een discourscoalitie van CDA, ChristenUnie en SGP. In het debat van de
Eerste Kamer is een discourscoalitie van PvdD, SP, PVV, OSF, 50PLUS en GroenLinks en een discourscoalitie van
CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA, VVD en D66 geïdentificeerd.
Voor de verschuivingen van partijen in de stemmingen zijn een aantal mogelijke verklaringen. Zo kan de
verschillende rol en functie van de Kamers van invloed zijn geweest, de veranderende context door convenant,
druk vanuit de achterban en samenleving.
Rol en functie van de Tweede Kamer en Eerste Kamer
De Tweede Kamer had, zoals ook in hoofdstuk 1 was beschreven, onder andere de functie om signalen op te
pakken uit de samenleving. Partijen konden op basis van die signalen onder andere een wetsvoorstel indienen.
Een initiatiefwetsvoorstel werd dan op dezelfde wijze in de Tweede Kamer besproken als een wetsvoorstel
vanuit een minister (Tweede Kamer, 2014). De Eerste Kamer had als functie om de Tweede Kamer te
controleren. De Eerste Kamer bekeek een wetsvoorstel op een aantal punten. Hierbij werd gekeken naar de
rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Zo keek de Eerste Kamer of een wetsvoorstel in strijd is
met de Nederlandse Grondwet en Europese en internationale verdragen. Deze andere taken en
verantwoordelijkheden van de Eerste Kamer leidden ook tot een andere soort debat (Eerste Kamer, 2014). In
de Eerste Kamer zou in het debat meer de nadruk moeten liggen op juridische argumenten. Uit hoofdstuk 4 en
5 is dit ook gebleken. De nadruk lag in de Eerste Kamer vooral op de rechtmatigheid van het wetsvoorstel. Zij
beoordeelden het wetsvoorstel met de Nederlandse Grondwet als uitgangspunt (Eerste Kamer, 2014). De
juridische positie van mensen en dieren zijn in de Nederlandse wetgeving niet gelijk aan elkaar. De rechten van
mensen, zoals de vrijheid van godsdienst, zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Dieren hebben volgens
het Nederlandse recht juridisch gezien geen rechten en hebben hiermee een zwakkere rechtspositie ten
opzichte van mensen. De Eerste Kamer heeft dus als uitgangspunt de rechten van de mens en hebben die
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moeten wegen in het debat over onbedwelmd ritueel slachten tegen de morele rechten van het dier. De
zwaarte van de mensenrechten kwam terug in de afweging over rechtmatigheid. Bij rechtmatigheid werd
voornamelijk gekeken naar de beperking van de mensrechten en de proportionaliteit ten opzicht van de mens.
Samenleving
Vanuit de samenleving hebben individuele gelovigen en dierenliefhebbers, religieuze groeperingen,
dierenbeschermingsorganisaties, experts, media enzovoorts geprobeerd invloed uit te oefenen op het debat.
Per politieke partij was de achterban verschillend en bestond uit meer of mindere mate uit religieuzen of
dierenliefhebbers. Het was bekend dat de PvdA een grote moslim achterban heeft, CDA, ChristenUnie en SGP
een christelijke achterban hebben en pro joods zijn, en dat de PVV en haar achterban anti-islamitisch is.
Convenant
Tussen het debat in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer was een convenant opgesteld tussen het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vertegenwoordigers van de moslim en joodse
gemeenschap en van de slachterijen waar ritueel geslacht wordt. Hoewel het convenant buiten het
wetsvoorstel om was opgesteld was het wel besproken in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer had over het
convenant geen zeggenschap, niet om wijzigingen aan te brengen en geen stemrecht. De meeste partijen
hebben in het debat vragen gesteld over het convenant. Een aantal partijen hebben zich uitgelaten over hoe zij
over het convenant dachten. Echter, niet alle partijen hebben dit gedaan. Daarnaast waren de uitlatingen van
de partijen vrij indirect en daardoor aan interpretatie onderhevig. Om deze reden zijn de uitlatingen over het
convenant niet opgenomen in het onderzoek. Wat de invloed van het convenant is geweest op de stemming is
moeilijk te zeggen. Het is mogelijk dat het convenant als soort van alternatief is gezien voor het wetsvoorstel.
Mogelijke motivatie voor standpuntverandering van partijen
De PvdA is een van de partijen die van standpunt is veranderd in de Eerste Kamer. Uit de discoursanalyses is
gebleken dat de PvdA in de Eerste Kamer de vrijheid van godsdienst zwaarder lieten wegen dan in de Eerste
Kamer. Ook deze partij heeft tijdens het debat in de Eerste Kamer opgemerkt vele reacties te hebben
ontvangen vanuit gelovigen. De PvdA heeft veel moslims in hun achterban. In dit onderzoek is de invloed van
de achterban niet onderzocht. Het zou daarom interessant zijn te onderzoeken wat de invloed van de
achterban van de PvdA is geweest op de verandering van het standpunt in het debat over onbedwelmd ritueel
slachten.
De VVD is een liberale en seculiere partij en sprak zich daarom niet uit over de vrijheid van godsdienst.
Waarschijnlijk zou een seculiere partij de vrijheid van godsdienst in hebben gedeeld onder het principe van
autonomie, godsdienst als een keuze van mensen. De VVD heeft in geen van beide debatten deze benadering
expliciet gebruikt. Wel benadrukten zij sterk het principe van proportionaliteit, waarin de rechten van mensen
worden beschermd. In de Tweede Kamer stelde de VVD dat het dierenwelzijn wel meer wordt aangetast bij
onbedwelmd ritueel slachten dan bij regulier slachten. Ze maakte hierbij de kanttekening dat er nog wel
onduidelijkheden zijn over de mate van lijden en dat er ook een marktprincipe is van vraag en aanbod. In de
Eerste Kamer stelde de VVD met name de ontheffingsmogelijkheid ter discussie. De VVD stelde dat de
ontheffing geen reële optie was, en dat daarmee het wetsvoorstel niet proportioneel was. Ook de VVD gaf
juridische en wetstechnische argumenten om het wetsvoorstel af te wijzen. De VVD hoefde zich daarom niet
uit te laten over de beperking van godsdienst.
D66 stelde in de Tweede Kamer duidelijk en gemotiveerd dat voor hen de beperking van godsdienstvrijheid
gerechtvaardigd was en dat mensen een plicht hebben ten opzicht van het dier op lijden zoveel mogelijk te
voorkomen. In de Eerste Kamer stelde D66 dat zij vonden dat er andere belangrijkere dierenwelzijnsproblemen
waren en dat de oplossing niet het gewenste effect zou hebben.
GroenLinks stelde in de Tweede Kamer dat de godsdienstvrijheid beperkt mag in het geval van onbedwelmd
ritueel slachten omdat dieren aantoonbaar meer lijden. In de Eerste Kamer stelde GroenLinks hetzelfde, alleen
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stelde zij daarbij dat gelovigen zelf verantwoordelijk zijn om invulling aan hun rites te geven. In de Tweede
Kamer woog GroenLinks de zorgplicht van de mens ten opzichte van het dier zwaarder dan in de Eerste Kamer
waar zij zwaarder hechtte aan de autonomie van gelovigen. De verandering in de weging kan niet verklaard
worden door gebruik van inhoudelijk andere argumenten zoals bij de andere partijen. Het was een andere
weging binnen dezelfde argumenten.
Ontheffingsmogelijkheid
Het amendement van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD waarin onbedwelmd ritueel slachten verboden werd
maar een ontheffingsmogelijkheid was indien met onafhankelijk vastgesteld bewijs kon worden vastgesteld dat
dieren niet meer lijden dan bij bedwelmd slachten werd aangenomen. Naast deze partijen stemden ook een
aantal CDA-leden voor dit amendement. De PvdD had tegen dit amendement gestemd, omdat zij van mening
was dat de ontheffingsmogelijkheid in praktijk niet realistisch is. Zij stelde dat het onmogelijk is om met de
huidige wetenschappelijke kennis aantoonbaar te maken dat onbedwelmd ritueel slachten aan dezelfde
welzijnseisen voldoet als regulier slachten. Binnen het Eerste Kamerdebat heeft de ontheffingsmogelijkheid
een belangrijke rol gespeeld. De meeste argumenten over de juridische houdbaarheid hadden betrekking
hierop. Naast de juridische en wetstechnische argumenten speelden wetenschap hier een rol. Door de rol en
interpretatiemogelijkheden van de wetenschap in twijfel te trekken, en dus te stellen dat het lijden van dieren
niet of niet goed is vast te stellen, maakten partijen het mogelijk om dit argument in de toekomst weer te
gebruiken. Het is opvallend dat de partijen die het amendement hebben ingediend en hebben ingestemd, in de
Eerste Kamer het wetsvoorstel vooral om deze toevoeging afgewezen hebben. De reden voor het invoeren van
de ontheffingsmogelijkheid is niet onderzocht in dit onderzoek, maar het roept toch een aantal vragen op. Zou
het kunnen dat de ontheffingsmogelijkheid op het laatste moment bedacht is waardoor de consequenties en
implicaties niet goed overzien waren? Zou het kunnen dat de partijen via een amendement het CDA,
ChristenUnie en SGP tegemoet wilden komen? Of misschien hebben de partijen de ontheffingsmogelijkheid
willen invoeren vooruitlopend op het Eerste Kamerdebat? Misschien dachten zij dat het met de
ontheffingsmogelijkheid juridisch beter zou zijn? Of zou het amendement zijn ingediend zodat ze in de Tweede
Kamer konden instemmen met het wetsvoorstel, terwijl ze al wisten dat het in de Eerste Kamer om deze reden
zou worden afgewezen? In dat geval konden ze deels tegemoet komen aan zowel de wensen van
dierenliefhebbers als gelovigen.
Observaties in debatten
In het debat viel het op dat cijfers verschillend gebruikt werden. Zo begon de PvdD in haar uiteenzetting met
dat runderen tot 90 seconden bij bewustzijn blijven. Dit feit namen de andere partijen over totdat het CDA zei
dat dit tot wel vier minuten kan duren. Vanaf dat punt hadden alle partijen het over vier minuten.
Ook werd in het eerste deel van het debat een aantal keer gediscussieerd over het aantal dieren dat
onbedwelmd ritueel geslacht wordt. Aangezien er geen registratie van rituele slachtingen was, liepen de
schattingen behoorlijk uit een. Over het algemeen werd het aantal van 2 miljoen dieren per jaar aangehouden
door de partijen. Tijdens het debat werden dus verschillende cijfers gebruikt. Bij sommige cijfers zat pluimvee
inbegrepen, bij sommige niet. Dat maakt qua aantal dieren nogal een verschil. Deze cijfers werden vergeleken
met alle reguliere slachtingen in Nederland, ongeacht het aantal dat geëxporteerd wordt. Daarnaast worden
bijna alle schapen en geiten onbedwelmd geslacht en alle varkens bedwelmd geslacht. Aangezien de cijfers in
het debat niet verder verklaard zijn is het niet duidelijk geworden hoe deze cijfers tegen elkaar zijn afgewogen.
Een aantal partijen was van mening dat het in verhouding tot regulier slachten niet om veel dieren gaat en
waren mede daarom van mening dat een verbod niet proportioneel was. Zij stelden dat een verbod voor zo’n
klein aantal dieren niet veel zou bijdragen aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Vooral de christelijke
partijen legden de nadruk op het aantal dieren en niet op de mate van lijden. Zij stelden dat door het aantal
dieren dat onbedwelmd geslacht wordt te verminderen de aantasting van het dierenwelzijn vermindert zou
worden. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat wel verschil zit in mate van lijden tussen de verschillende
diersoorten. Dat de mate van lijden afhankelijk is van diersoort en slachtmethode is werd in de debatten wel
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erkend. Alleen in de oplossing, het wetsvoorstel en amendement, kwam dit verschil niet terug. Het
wetsvoorstel gold voor alle diersoorten.
Aan het einde van het Tweede Kamer debat en Eerste Kamer debat zijn moties ingediend. De reden voor het
instemmen of niet instemmen met de moties is niet duidelijk geworden uit de stemverklaringen. Het is wel
opvallend dat het CDA tijdens het Tweede Kamerdebat pleit voor het afschaffen van de kantelbox, maar niet
instemt met de motie om de kantelbox te verbieden. In de Eerste Kamer heeft de discourscoalitie die tegen het
wetsvoorstel heeft gestemd een motie ingediend om het dierenwelzijn tijdens de (onbedwelmde) rituele en
reguliere slacht te verbeteren. Deze motie is niet aangenomen door de discourscoalitie die voor het
wetsvoorstel heeft gestemd. Mogelijk vonden de partijen die de motie hebben ingediend het wetsvoorstel te
ver gaan maar wilden zij wel het dierenwelzijn verbeteren en kwamen daarom met deze optie? De motie was
gericht op zowel de rituele als reguliere slacht. Hiermee bevestigden de partijen wat zij ook in het debat
stelden, dat bij de reguliere slacht ook veel welzijnsverbeteringen te behalen zijn. De niet-christelijke
discourscoalitie heeft tegen de motie gestemd. Deze partijen stelden tijdens het debat dat het dierenwelzijn
van ritueel slachten aanzienlijk verbeterd zou worden als dit alleen nog maar bedwelmd zou mogen gebeuren.
Reflectie op onderzoek
In deze paragraaf wordt teruggekeken op het onderzoek. Eerst zal gekeken worden naar de gebruikte methode
en vervolgens worden de theoretische aspecten besproken.
De keuze voor het gebruik van de boomstructuur voor het ordenen van argumenten had als voordeel dat het
een goede leidraad bood om argumenten te selecteren die tot een bepaalde redenatie leidden. Dit had wel als
consequentie dat de focus lag op argumenten die letterlijk benoemd waren. In het debat waren vooral de
partijen die als eerste aan het woord waren uitgebreid in hun argumentatie. De partijen die later volgden
zeiden simpelweg dat zij zich aansloten bij een of meerdere partijen. Hierbij werd niet concreet benoemd op
welke argumenten dit betrekking had. In het onderzoek heb ik de hoofdlijnen overgenomen in hun
argumentatie maar niet de kleinere argumenten. Dit komt mede doordat ik zoveel mogelijk met citaten wilde
onderbouwen en dat was dan niet mogelijk. Hierdoor was het voor sommige partijen moeilijk hun argumenten
inzichtelijk te maken.
Bij de keuze voor de ethische principes heb ik gekozen om de vier principes van Beauchamp en Childress (1994)
aan te houden en dus gekozen om het principe van weldoen en geen schade berokkenen als twee aparte
principes te zien. Ik dacht hiermee de frames en argumenten inzichtelijker te maken. Achteraf had ik beter
kunnen kiezen voor welzijn zoals in Mepham (1999). Mepham (1999) heeft het principe van weldoen en het
principe van geen schade berokkenen samengevoegd tot het principe van respect voor welzijn. Hij heeft dit
deels gedaan om zijn ethische matrix te versimpelen, maar ook omdat beide principe onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Door beide principes te verbinden wordt het belang van de principes afzonderlijk vergroot
(Mepham, 1999). In mijn onderzoek was het gebruik van het principe van welzijn waarschijnlijk ook
overzichtelijker geweest.
Binnen de theorie van framing en discoursanalyses worden vele verschillende interpretaties gebruikt. Ik heb
voor de theorie van Hajer gekozen omdat hij zich specifiek richt op discoursanalyses van Nederlands
overheidsbeleid. Zijn analyses zijn echter meestal gericht op maatschappelijke debatten of bestaand beleid
(zoals in Hajer, 1993; Hajer 1989) en niet zozeer op het analyseren van Kamerdebatten. De discoursanalyses
met gebruik van frameanalyses waren ook niet gericht op Kamerdebatten maar meer gericht op politieke
debatten in bredere zin (bijvoorbeeld Berejekian, 1997; Barrett en Kurzban, 2006). Er werden veel
verschillende type frames geïdentificeerd in de onderzoeken naar framing in debatten. De frames die gebruikt
werden waren soms een beschrijving van het standpunt (Berejekian, 1997; Payne, 2001), maar er werden ook
cognitieve frames (Barrett en Kurzban, 2006), algemene frames zoals werk, economie, familie (Steensland,
2008) of probleem-, identiteit- en machtframes (Aarts et al., 2011) gebruikt. In geen van deze onderzoeken
werd gekeken naar specifiek een Kamerdebat. Bijna alle van de genoemde onderzoeken beschreven heel
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duidelijk de relaties die binnen de debatten worden gevormd. De discoursanalyse dit onderzoek naar debat
over onbedwelmd ritueel slachten is sterk inhoudelijk gericht. De relationele frames binnen dit Kamerdebat zijn
niet beschreven. Dit onderzoek heeft weer een andere toepassing van een discoursanalyse met behulp van het
identificeren van frames dan de voorgaande besproken onderzoeken. Natuurlijk is het type frame dat
onderzocht wordt afhankelijk van de vraag die gesteld wordt. Toch is het lastig dat de theorie van framing heel
algemeen en is, waardoor het moeilijk te overzien is welke verbindingen gelegd kunnen worden en welke
conclusies dat hieruit getrokken mogen worden. Door de verschillende invulling van onderzoek naar het
gebruik van frames in debatten, is het lastig om uitkomsten van deze onderzoeken te extrapoleren. Om dit
onderzoek te kunnen extrapoleren zouden meer vergelijkbare onderzoeken gedaan moeten worden.
Dit onderzoek heeft het gebruik van ethische principes in een politiek debat in kaart gebracht en laat zien hoe
de weging van de principes kunnen veranderen als er andere belangen in het spel zijn dan alleen een
inhoudelijke afweging. De verwachting is niet dat dit onderzoek een grote theoretische bijdrage gaat leveren
aan het inzicht van gebruik van ethische principes in debatten, omdat in de Eerste Kamer de discussie
nauwelijks inhoudelijk is gevoerd en het wetsvoorstel op wetstechnische redenen is afgewezen. Hierdoor was
het moeilijk de ethische principes van dit debat op het inhoudelijke punt van onbedwelmd ritueel slachten te
achterhalen.
Vragen voor vervolgonderzoek
Er zijn een aantal factoren van invloed geweest op het debat die niet in dit onderzoek onderzocht zijn. Zo heeft
de samenleving (achterban, experts en media) een belangrijke rol gespeeld in het debat. Het zou interessant
zijn om meer inzicht te krijgen in hoe bijvoorbeeld de media invloed uit heeft geoefend op het debat. In dit
debat staat een brede maatschappelijke opvatting tegenover een minderheid centraal. Hoe hebben media het
probleem rondom onbedwelmd ritueel slachten geframed en hoe hebben zij in hun communicatie de weging
van de verschillende standpunten gemaakt? Daarnaast is het interessant om meer inzicht te krijgen in de
invloed van de achterban.
Daarnaast is in de Eerste Kamer de rol van de wetenschap bediscussieerd. Het zou in algemenere zin
interessant zijn om meer inzicht te krijgen in hoe wetenschap gebruikt wordt in politieke debatten. Meer
specifiek zou het interessant zijn om te onderzoeken hoe wetenschap in andere debatten over dierenwelzijn is
gebruikt. Waren de partijen toen ook van mening dat het dierenwelzijn niet objectief meetbaar is en dat het
niet mogelijk is om eenduidig iets over het lijden van dieren vast te stellen?
Ook zou het interessant zijn om te kijken wat de rol van moties in debatten is. Zijn moties vooral intern gericht
en zijn ze dus gericht op het vormen van meerderheden of zijn moties meer naar het publiek toe gericht? Zijn
moties dan een soort van compensatie voor wat besloten is in het debat?
Naast de moties spelen amendementen waarschijnlijk ook een interessante rol in debatten. In het debat over
onbedwelmd ritueel slachten speelde het amendement met de ontheffingsmogelijkheid een bijzondere rol. Het
zou interessant zijn om meer inzicht te krijgen in de motieven van het indienen van dit amendement.
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