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31 571 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 

N  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Den Haag, 22 mei 2012 

Heden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie uw brief d.d. 16 mei 20121 besproken, waarin u aangeeft ernaar 
te streven het toegezegde convenant inzake het onverdoofd ritueel 
slachten begin juni aan de Eerste Kamer te doen toekomen. 

De commissie heeft tijdens deze bespreking geconstateerd dat u, ondanks 
haar uitdrukkelijke verzoek, de Eerste Kamer voor 18 mei 2012 geen 
convenant hebt toegestuurd, noch alle informatie hebt toegestuurd die op 
dat moment beschikbaar was. Daarop heeft de commissie besloten u te 
berichten dat zij uiterlijk 5 juni aanstaande het convenant, dan wel alle op 
dat moment daarover beschikbare informatie, wenst te ontvangen. Voorts 
heeft de commissie voorgesteld op 12 juni 2012 plenair met u te beraad-
slagen over de stand van zaken met betrekking tot het toegezegde 
convenant. 

Ingevolge deze besluitvorming in de commissie voor Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie zal ik de Kamer op 5 juni aanstaande voorstellen 
om op 12 juni 2012 een debat met u te voeren over de stand van zaken 
met betrekking tot het convenant. Ik ben op de hoogte van uw verplich-
tingen in Europees verband op die dag, maar gelet op het herhaalde 
uitstel van de informatievoorziening verzoek ik u dringend om aanwezig te 
zijn bij deze beraadslagingen in de Eerste Kamer. Voorts breng ik graag 
bovengenoemde wens van de commissie om uiterlijk 5 juni 2012 
schriftelijk geïnformeerd te worden uitdrukkelijk onder uw aandacht en ga 
ik ervan uit dat u aan deze wens van de commissie zult voldoen. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G. J. de Graaf
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