
 
-‐	  pagina	  1	  van	  3	  -‐	  

Prof.	  Dr	  F.A.	  de	  Wolff	  	  	  toxicoloog	   	  
	  
	  
Aantekenen met bericht van ontvangst 
 
Zijne Excellentie Mr F. Teeven   Persoonlijk, in handen 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

	  
LEIDEN,	  12 mei 2011 

 
 
 
	   
Excellentie, 
 
Betreft: VVD-standpunt Religieus slachten 
 
Na overleg met en op aanraden van de heer Hans van Baalen richt ik mij tot U met het verzoek 
bijzondere aandacht te schenken aan de problematiek rond het religieuze ‘onbedwelmd’ slachten 
in Nederland. 
Onlangs werd ik benaderd door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap met het verzoek 
advies uit te brengen over de wetenschappelijke aspecten van de discussie die momenteel in de 
Tweede Kamer wordt gevoerd. Ik ben op dit verzoek ingegaan en heb mij in het dossier verdiept. 
 
Als argumentatie ten gunste van een door de PvdD ingediend initiatief-wetsvoorstel – dat 
afschaffing van de bestaande ontheffing voor het ‘onbedwelmd’ slachten voor Joden en 
Islamieten beoogt – wordt door een meerderheid in de Kamer gegeven dat wetenschappelijk zou 
zijn aangetoond dat dieren die met de halssnede worden geslacht meer zouden lijden dan dieren 
die ‘bedwelmd’ worden geslacht. 
 
Ik heb vervolgens de belangrijkste wetenschappelijke rapporten bestudeerd op welke de Kamer 
zijn oordeel baseert: Ritueel slachten en het welzijn van dieren, rapport 161 van WUR Animal 
Sciences Group (september 2008) en Report on restraining and neck cutting or stunning and 
neck cutting in pink veal calves, Report 398 van WUR Livestock Research (september 2010). 
Beide rapporten zijn geschreven in opdracht van het toenmalige Ministerie van LNV en worden 
door de PvdD als normatief gezien, hetgeen door de meeste fracties kritiekloos wordt 
overgenomen. 
 
Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze rapporten op geen enkele wijze de toets der 
wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan. Het is buiten het bestek van deze brief om 
gedetailleerd commentaar te leveren; dat zal elders en op een ander moment gebeuren. 
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Ik wil nu volstaan met de opmerking dat ik tot dit oordeel ben gekomen op grond van mijn bijna 
30 jarige ervaring met het opstellen en beoordelen van beleidsonderbouwende 
wetenschappelijke rapporten en adviezen voor de Rijksoverheid. Als lid van de Gezondheidsraad 
gedurende 16 jaar heb ik een groot aantal adviezen mede opgesteld en honderden beoordeeld. 
In mijn universitaire instituten in Amsterdam en Leiden zijn onder mijn verantwoordelijkheid 
tientallen rapportages geschreven in opdracht van verschillende ministeries, met name op het 
gebied van het drugsbeleid en van arbeids-/milieuomstandigheden en gezondheid. 
Enkele geraadpleegde collegae zijn – onafhankelijk van mijn oordeel – tot eenzelfde conclusie 
gekomen: beide Wageningse rapporten zijn in wetenschappelijk opzicht onaanvaardbaar; zij 
zouden een proces van peer review zoals wij dat kennen voor onze Nederlandse adviesraden en 
voor internationale tijdschriften nooit doorstaan. Zij halen nauwelijks het niveau van een 
middelmatige scriptie van een weinig getalenteerde student. 
Ter nadere informatie zijn toegevoegd de artikelen van Prof. Dr M. Katan in de NRC van 23 
april 2011, en van Prof. Dr J. Goudsmit in Trouw van 11 mei 2011. 
 
Wij hebben in Nederland een lange traditie van kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke en 
integere wetenschappelijke advisering zoals die door de Adviesraden van de overheid worden 
opgesteld. Met deze traditie wordt door deze rapporten gebroken. 
 
Het door sommige partijen gemelde brede draagvlak voor het initiatief-wetsontwerp onder de 
Nederlandse bevolking is vooral gebaseerd op misleidend woordgebruik. Tegenover de Joodse 
en Islamitische slachtwijzen door de halssnede wordt steevast gesproken van ‘bedwelmd’ 
slachten. Bij het woord ‘bedwelming’ blijkt de doorsnee Nederlander te denken aan het roesje dat 
patiënten wel wordt gegeven voor kleine chirurgische ingrepen. Dat deze ‘bedwelming’ het 
gebruik van het schietmasker inhoudt – waarbij een pen in de hersenen van runderen wordt 
geschoten – beseft men doorgaans niet. Evenmin realiseert men zich dat deze wijze van 
‘bedwelming’ in een groot aantal gevallen – men noemt wel een percentage van 5 – niet in één 
keer goed gaat, hetgeen leidt tot aanzienlijk lijden van deze dieren. 
 
Ik heb het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap aanbevolen, een analyse van beide 
rapporten te laten maken door een onafhankelijk, gezaghebbend instituut. Deze analyse wordt 
thans uitgevoerd door TNO Voeding in Zeist. De rapportage van TNO wordt rond 10 juni 2011 
verwacht. 
Tevens zal de Amerikaanse expert op het gebied van humane slachtmethoden Professor J. 
Regenstein van Cornell University, Ithaca, New York, zijn visie op een en ander geven. 
 
Nadat op 13 april 2011 bekend werd dat ook de VVD-fractie het voornemen had opgevat om vóór 
het initiatief-wetsontwerp te zullen stemmen, en op welke gronden, kon ik helaas geen ander 
besluit nemen dan mijn partijlidmaatschap op te zeggen. Ik kan geen lid zijn van een partij die op 
een zo ongefundeerde wijze een zo ingrijpend besluit neemt. 
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In de daaropvolgende e-mailcorrespondentie met woordvoerster Mw J.F. Snijder-Hazelhoff is 
mijn indruk bevestigd dat over het voornemen vóór het wetsontwerp te stemmen volstrekt 
onvoldoende is nagedacht. 
 
Er is een ronde-tafelgesprek over deze materie in de Tweede Kamer gepland op woensdag 
25 mei 2011. Mogelijk zal dit worden verdaagd omdat het TNO-rapport dan nog niet gereed 
is. Dit gesprek is een goede aanleiding voor de VVD-fractie om zonder gezichtsverlies terug 
te komen op het eerdere besluit om vóór het wetsontwerp van de PvdD te stemmen. 
 
Ik verzoek U vriendelijk Uw invloed binnen de VVD aan te wenden om te bevorderen dat de 
Tweede-kamerfractie terugkomt op het voornemen vóór het gewraakte wetsvoorstel te 
stemmen. Zodra dit het geval is zal ik mij onverwijld weer als VVD-lid aanmelden. 
 
Een brief met dezelfde inhoud stuur ik aan de heren Drs. L.M.L.H.A. Hermans en Drs S.A. 
Blok. Een afschrift stuur ik tevens aan de heer H. van Baalen en Prof. Dr A. Knottnerus, 
voorzitter van de WRR. 
 
Bij voorbaat dank ik U hartelijk voor de aandacht die U aan mijn verzoek wilt schenken. 
 
 
Met verschuldigde hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Frederik A. de Wolff 
 
- Emeritus hoogleraar Klinische en Forensische Toxicologie, Universiteit Leiden / LUMC 
- Oud-hoogleraar Humane Toxicologie, Universiteit van Amsterdam / AMC 
- Gerechtelijk deskundige Forensische Toxicologie, The Maastricht Forensic Institute 
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