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Voorstel van wet van de leden Halsema en Van
Gent houdende verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot
opneming van een zorgplicht voor het welzijn
van dieren

Nr. 7

AANVULLEND VERSLAG
Vastgesteld 29 mei 2007
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1,
belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft op 15 mei 2007 verslag uitgebracht van haar bevindingen
(Kamerstuk 30 900, nr. 6).
De inbreng van de PVV-fractie is hierin niet opgenomen; deze is nu hieronder afgedrukt.
De leden van de PVV-fractie hebben met grote belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel; zij staan er sympathiek tegenover.
Zij herinneren de indieners eraan dat de huidige fractievoorzitter van de
PVV, destijds de Groep Wilders, de motie 29 614, nr. 3, voorzien van de
citeertitel «Een zorgplicht voor het welzijn van dieren», aangaande voorgenomen wetsvoorstel mede ondertekende op 24 februari 2005.
Deze leden bewaren hun vragen en opmerkingen inzake dit initiatief wetsvoorstel tot de plenaire behandeling.
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Samenstelling:
Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP),
De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove
(CDA), Duyvendak (GL), Wolfsen (PvdA),
Hessels (CDA), Gerkens (SP), Haverkamp
(CDA), Leerdam (PvdA), voorzitter, De Krom
(VVD), ondervoorzitter, Griffith (VVD), Irrgang
(SP), Kalma (PvdA), Schinkelshoek (CDA), Van
der Burg (VVD), Brinkman (PVV), Pechtold
(D66), Van Raak (SP), Thieme (PvdD), Kuiken
(PvdA), Leijten (SP), Heijnen (PvdA), Bilder
(CDA) en Anker (CU).
Plv. leden: Teeven (VVD), Van der Vlies (SGP),
Van de Camp (CDA), Atsma (CDA), Van Gent
(GL), Vermeij (PvdA), Knops (CDA), Polderman
(SP), Spies (CDA), Wolbert (PvdA), Weekers
(VVD), Zijlstra (VVD), Van Gerven (SP), Van der
Veen (PvdA), C
q örüz (CDA), Ten Broeke (VVD),
De Roon (PVV), Van der Ham (D66), Van
Bommel (SP), Ouwehand (PvdD), Bouchibti
(PvdA), De Wit (SP), Kraneveldt-van der Veen
(PvdA), Van Haersma Buma (CDA) en Cramer
(CU).
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De voorzitter van de commissie,
Leerdam
De griffier van de commissie,
De Gier
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