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Amsterdam, 2 juni 2006

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

Wij willen u vlak voor de stemming over het amendement-Ormel op het wetsvoorstel
betreffende artikel 60 van de GWWD er op wijzen dat het een zeer kwalijke zaak is om een in
de EU-verordening vastgelegde bevoegdheid van nationale regelgeving in een formele
nationale wet teniet te doen.
Artikel 3 van de EU-Verordening luidt als volgt:
Deze verordening vormt geen beletsel voor strengere nationale maatregelen ter verbetering
van het welzijn van dieren tijdens vervoer dat volledig op hun grondgebied verloopt of tijdens
vervoer over zee dat vanaf hun grondgebied vertrekt.
De hier genoemde bevoegdheid is noodzakelijk om in de toekomst onvoorziene, noodzakelijke
aanpassingen in te voeren, die mogelijk samenhangen met de speciale situatie in Nederland,
met bijvoorbeeld een hoge veedichtheid, korte afstanden tot slachthuizen, hoeveelheden wrak
vee. We achten het onverantwoord en ontoelaatbaar om nu bij voorbaat iedere mogelijkheid
tot verbetering en aanpassing van het vervoer in de toekomst uit te sluiten, zeker ook omdat
de Verordening bewust die bevoegdheid aan de nationale staten. Wij vinden dat daarmee de
Nederlandse samenleving in de toekomst van een recht om op een beschaafde manier met
dieren wordt omgegaan wordt beroofd.
We willen u dringend verzoeken om aan dit amendement niet uw medewerking te verlenen.
Met vriendelijke groet,
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Comité Anti Stierenvechten • Compassion In World Farming Nederland • Hondenbescherming
IFAW (International Fund for Animal Welfare) • Milieudefensie
Nederlandse Vegetariërsbond • Nederlandse Vereniging voor Veganisme
Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren • Stichting AAP • Stichting Bont voor Dieren
Stichting Dierenrechten Europa • Stichting Faunabescherming • Vereniging Proefdiervrij
Stichting Varkens in Nood • Stichting Vissenbescherming • Stichting Wakker Dier
WSPA Nederland • Zeehondencrèche Pieterburen

