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Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de vaste commissie voor Economische Zaken
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Algemeen Overleg Dierenwelzijn
Den Haag, 20 oktober 2016
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Op 2 november a.s. vindt het Algemeen Overleg Dierenwelzijn plaats. Graag brengt de Dierencoalitie
u enige punten onder de aandacht op het gebied van wildlife crime, zwanenjacht en hondenhandel.
Wildlife crime
Allereerst is een positief bericht op zijn plaats. De CITES Conference of the Parties (CoP17) werd op 4
oktober in Johannesburg namelijk afgesloten met zeer verheugende afspraken voor de toekomstige
bescherming van bedreigde dieren en planten. Nederland speelde hierin een belangrijke rol, niet
alleen in de voorbereidingsfase tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap eerder dit jaar, maar ook
tijdens de conferentie zelf. Sterker nog: bepaalde voorstellen zoals de verhoogde beschermingsstatus
voor berberapen hadden niet succesvol kunnen zijn zonder de inzet van het Kabinet en de betrokken
ambtenaren. Bovendien is Nederland recent een voorbeeld geworden voor andere landen die ook
willen ingrijpen in de wrede praktijk van de trofeejacht. Daarnaast wordt het Nederlandse model
voor de opvang van in beslag genomen wilde dieren internationaal steeds meer erkend als best
practice. We willen u, het Kabinet en het ministerie hiermee feliciteren, en aanmoedigen om de
CITES-afspraken snel en effectief te implementeren.
Zwanenjacht
Wat betreft wilde dieren in Nederland, vindt de Dierencoalitie het onwenselijk dat er ontheffingen
worden verleend voor afschot van zwanen. Allereerst omdat de zwanenjacht gepaard gaat met leed,
doordat het moeilijk is zwanen met één schot te doden. Daarnaast is het ook niet nodig, zoals het in
de brief aangehaalde WUR-rapport aangeeft op p.26:
Het onklaar maken van legsels door het prikken of oliën van de eieren – met uitzondering van één ei
om populatiegroei te voorkomen – is te verkiezen boven afschot van jonge vogels met dit doel. Niet
alleen vanwege het welzijn van een groot aantal vogels dat lijdt door afschot, maar ook omdat dan
de broedende populatie ongemoeid gelaten kan worden. Broedvogels zijn territoriaal en houden de
schadeveroorzakende groepen niet-broedende vogels weg uit hun territorium.
Zoals het rapport ook bevestigt, stelt het Faunafonds nu de voorwaarde dat er eerst afschot plaats
moet vinden voordat schade vergoed wordt. Op die manier worden agrariërs min of meer
gedwongen afschot toe te staan en worden agrariërs die kiezen voor diervriendelijke methoden in
feite gestraft. Wij pleiten er daarom voor dat deze voorwaarde opgeheven wordt, waardoor boeren
die de zwanen alleen (actief) verjagen of gedogen, ook gecompenseerd kunnen worden voor hun,
aantoonbare, schade.
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Hondenhandel
Koppeling registratiesystemen
De Dierencoalitie steunt het plan om het centrale I&R-systeem slimmer te maken door middel van
aanvullende analyses en controles, en koppelingen tussen het I&R-systeem, TRACES en
paspoortnummers. Wij vermoeden echter dat er veel fraude plaatsvindt met dierenpaspoorten en
het chippen en registreren van honden geïmporteerd uit het buitenland. Ook TRACES biedt te veel
mogelijkheden om te frauderen. Aanvullend pleiten wij daarom voor Nederlandse inzet voor een
Europees sluitend en goed controleerbaar systeem, waarin fokkers en handelaren in alle Europese
landen worden geregistreerd en deze registraties gekoppeld worden aan de chipregistratiesystemen.
Deze databases zouden dan toegankelijk moeten zijn voor handhavende instanties in alle landen.
Wisselen eigenaar
Wat betreft de registratie van honden zou het tevens waardevol zijn als geborgd wordt dat zij
geregistreerd blijven als ze van eigenaar wisselen. Hiermee kan bijvoorbeeld de laatste eigenaar van
een gedumpte hond opgespoord worden. Net als bij kentekenregistratie van motorvoertuigen zou
het afmelden van de oude eigenaar alleen mogelijk moeten zijn in combinatie met het aanmelden
van de nieuwe eigenaar.
Impulsaankopen
Om impulsaankopen te voorkomen wordt nu ingezet op voorlichting aan de consument. Ook geeft
het rapport aan dat de handel verschuift van handelssites naar Facebook. Het blijft dan ook
gemakkelijk om dieren impulsief te kopen via internet, terwijl intussen de dierenasiels vol zitten met
voormalige impulsaankopen. Wij zijn met u van mening dat het verstandig is om beperkingen te
stellen aan plaatsen waar dieren mogen worden verkocht. Daarom pleiten wij ervoor om ook de
verkoop van dieren via internet te reguleren.
Tot slot onderschrijven wij van harte de aanbeveling uit het rapport om meer capaciteit en prioriteit
te geven aan handhaving. De staatssecretaris geeft hierop aan dat de NVWA dit jaar reeds meer
capaciteit heeft gekregen. Hoeveel van deze extra capaciteit wordt daadwerkelijk ingezet voor
handhaving op malafide hondenfokkerij en -handel?
Wij hopen dat u deze punten tijdens het debat wilt inbrengen. Bij voorbaat dank voor de overweging.
Met vriendelijke groet,
Namens de Dierencoalitie,
Yvette Osinga
Coördinator

