COALITIE ‘RED DE DIERENWELZIJNSWET (GWWD)’
POSTBUS 92044 • 1090 AA AMSTERDAM
REDDEDIERENWELZIJNSWET@GMAIL.COM
T: 020 – 676 66 00 • F: 020 – 676 89 77

Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 24 mei 2006

C.c.: De minister van LNV, de
heer C.P. Veerman
De Raad voor Dierenaangelegenheden

Geachte commissie,
In vervolg op onze brieven van 19 april aan de minister van LNV en van 8 mei j.l. aan de Raad voor
Dierenaangelegenheden over respectievelijk de afschaffing van de Gwwd en de verkeerde invulling van
artikel 33 van de Gwwd (negatieflijst van dieren die ongeschikt zijn om gehouden te worden), wil de
Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet Gwwd)’ hierbij uw aandacht vragen voor het amendement van
de heer Ormel d.d. 2 mei j.l. betreffende de artikelen 58-60 van de Gwwd over het vervoer van dieren.
In dit amendement stelt de heer Ormel o.a. het volgende: “Aangezien Europese regelgeving ten
aanzien van het vervoer van dieren en ten aanzien van het transport van ziek of gewond vee nu al
strenger zijn dan de huidige nationale regels en het niet wenselijk is om in de toekomst regelgeving op
te stellen voor het transport van dieren die strenger is dan de Europese regelgeving, kan artikel 60
vervallen.”
Wij maken ernstig bezwaar tegen het opgeven van de bevoegdheid van de nationale staten om voor het
dierenwelzijn aanvullende regels bij EU-regelgeving te kunnen stellen. In het amendement wordt deze
mogelijkheid ten principale uitgesloten, ongeacht de eventuele argumenten die zich in de toekomst
voor aanvullende regelgeving zouden kunnen ontwikkelen.
Het vervoer van dieren betekent doorgaans een ernstige aanslag op hun welzijn. Het speelt zich af
onder vaak moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden. Wij menen dat op nationaal niveau in
principe de mogelijkheid moet blijven bestaan om verbeteringen en aanpassingen aan te brengen waar
die gewenst of noodzakelijk blijken te zijn. De minister van LNV heeft in de Nota naar aanleiding van
het verslag ook duidelijk toegelicht waarom deze mogelijkheid moet blijven bestaan. Zo moet onder
andere snel ingespeeld kunnen worden op actuele situaties.
Het amendement betekent een ernstige verdere uitholling van de Gwwd en vormt een gevaarlijk
precedent voor het schrappen van de nationale bevoegdheid voor aanvullende regelgeving betreffende
dierenwelzijn in het algemeen.
Wij willen u met klem verzoeken het amendement om bovengenoemde redenen te verwerpen.
Met vriendelijke groet,
COALITIE ‘RED DE DIERENWELZIJNSWET (GWWD)’

Ton Dekker (vz)
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