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Betreft: convenant onverdoofd slachten
Amstelveen, 11 juni 2012
Geachte leden van de Eerste Kamer,
Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het convenant onverdoofd slachten dat op
initiatief van staatssecretaris Bleker tot stand is gekomen tussen een aantal betrokken partijen.
Hoewel wij het initiatief waarderen, beschouwen we de uitkomst als onacceptabel. Met zeer goede
reden stelt de Nederlandse wet dat bij het slachten dieren elk vermijdbaar lijden moeten worden
bespaard. Het convenant schiet op dit punt zeer veel tekort.
Het feit dat zonder enig aanvullend wetenschappelijk onderzoek gekozen is voor een termijn van
veertig seconden waarin dieren zouden mogen lijden alvorens er ingegrepen wordt, is voor ons
onbegrijpelijk, evenzeer als het feit dat de beoordeling daarbij ligt in de handen van de slachter.
Waar tijdens het debat twijfels zijn uitgesproken over de validiteit van breed gedragen
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat ondubbelzinnig uitspreekt dat bij het onverdoofd
slachten sprake is van ernstig en onnodig lijden, zou die beoordeling in het voorliggende convenant
in handen van een direct betrokkene gelegd worden zonder adequate technische hulpmiddelen om
vast te stellen of er sprake is van bewustzijn en hersenactiviteit.
Wij verzoeken u dringend het convenant en het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen, zeker
nu het convenant in grote lijnen overeenkomt met het door de Tweede Kamer met overgrote
meerderheid verworpen amendement Ormel en de richtlijnen voor rituele slacht zoals die in 2011
golden en in brede kring onvoldoende en onacceptabel zijn bevonden.
Naar wij begrepen hebben, richten uw bezwaren zich vooral op het amendement zoals dat is
ingediend door D66, Groenlinks, PvdA en VVD. Wij willen u vragen met uw partijgenoten in de
Tweede Kamer te bezien of zo nodig het novelleren van het wetsvoorstel op dit punt een opening
kan bieden om alsnog te komen tot adequate wetgeving die aansluit op de breed gedragen
maatschappelijke eisen van dit moment aan het slachten van dieren, met inachtneming van de
grenzen die aan de godsdienstvrijheid kunnen worden gesteld.
Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.
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