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Den Haag, 12 september 2011
Betreft: bezwaar initiatiefvoorstel-Thieme m.b.t. onverdoofd slachten

Hoogedelgestreng parlementslid,

Op dinsdag 13 september agendeert de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de 
behandeling van het initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande 
bedwelming bij ritueel slachten.

De stichting Groene Moslims maakt bezwaar tegen de voorgestelde wetswijziging. Voorafgaand 
bedwelmen (ook reversibel bedwelmen) is in strijd met religieuze voorschriften die door een groot aantal 
moslims en joden worden nageleefd. Een verbod op onverdoofd slachten raakt de religieuze praktijk van 
die joden en moslims in de kern en vormt daarom een onacceptabele inbreuk op de grondwettelijk 
vastgelegde vrijheid van godsdienst. 

Daarnaast is de noodzaak voor een verbod op onverdoofd slachten onvoldoende wetenschappelijk 
aangetoond. Anders dan de Partij voor de Dieren stelt, bestaat er geen wetenschappelijke consensus 
over leed veroorzaakt door onverdoofd slachten. De argumentatie van de Partij voor de Dieren steunt in 
belangrijke mate op buitenlandse onderzoeken die hersenactiviteit meten d.m.v. een elektro-
encefalogram (EEG).

Neuroloog Zimmermann (2005) en medisch fysioloog Bernards (Trouw, 30 juni 2011) betogen beide dat 
het voortbestaan van hersenactiviteit na het toebrengen van een halssnede geen bruikbare indicator is 
voor bewustzijn en pijn. Beiden wijzen erop dat door het vrijkomen van endorfinen als gevolg van de 
halssnede geen of een verminderde pijnwaarneming optreedt (stress-anesthesie, zie bijlagen, bij 
Zimmermann pp. 9 en 11). Dit gegeven blijft onderbelicht in alle onderzoeken die aan het wetsvoorstel 
ten grondslag liggen, maar is een belangrijke indicator dat het argument dat dieren als gevolg van het 
onverdoofd slachten onnodig veel stress en pijn ervaren geen hout snijdt. 

Nu het onverdoofd toedienen van een halssnede niet aantoonbaar tot extra stress en/of pijn leidt, kan 
slechts geconcludeerd worden dat reductie van stress moet worden bewerkstelligd door het nemen van 
maatregelen bij de handelingen die aan het toedienen van de halssnede vooráfgaan. Te denken valt 
aan aanpassingen aan de inrichting van het slachthuis, de aanschaf van verbeterde fixatie-apparatuur 



en het stellen van hogere eisen aan de kundigheid van de slachter. Dit zijn aanbevelingen die door de 
Amerikaanse dr. Temple Grandin in diverse publicaties worden bepleit en die voor een deel ook in de 
literatuurststudie van de Animal Science Group van Wageningen Universiteit zijn overgenomen 
(Lambooy et al.: Ritueel Slachten en het welzijn van dieren, 2008). Het stellen van strengere eisen aan 
het pre-slachtproces is op basis van de huidige wet eenvoudig te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door 
middel van een Algemene Maatregel van Bestuur.

De stichting Groene Moslims is voornemens verder onderzoek te laten verrichten naar het optreden van 
stress-anesthesie en naar mogelijke verbeteringen in het pre-slachtproces. Dit onderzoek zal niet 
gereed zijn voordat de voorgestelde wetswijziging in de Eerste Kamer zal worden behandeld. 

Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek verzoeken wij u bij de beoordeling van het 
initiatiefvoorstel rekening te houden met de sterke inperking van de vrijheid van godsdienst en met het 
ontbreken van wetenschappelijke consensus over het optreden van stress en pijn bij de onverdoofde 
slacht.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Jan Bakker
Voorzitter
























