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Onderwerp

Dierenwelzijn

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken,
Als portefeuillehouders dierenwelzijn van onze gemeenten willen wij u feliciteren met uw
(her)benoeming als Kamerlid en lid van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken. Omdat
het welzijn van dieren ons na aan het hart ligt willen wij hierover graag enkele onderwerpen onder
de aandacht brengen. Zowel maatschappelijk als in de politiek is er steeds meer aandacht voor het
welzijn van dieren. Inmiddels zijn er meer dan 70 burgemeesters en wethouders met een
portefeuille dierenwelzijn. De bevoegdheden die wij als gemeenten hebben op het gebied van
dierenwelzijn worden helaas beperkt door wetgeving die als uitputtend bedoeld is, maar waarbij
geen bevoegdheden zijn gedelegeerd aan gemeenten. Als ondertekenaars van deze brief hopen
wij dan ook dat u bij de minister en staatssecretaris aandacht wilt vragen voor de volgende
onderwerpen:
Chipregistratie van katten
Alle gemeenten worden geconfronteerd met van huis weggeraakte dieren, die in veel gevallen
helaas niet met de eigenaar kunnen worden herenigd omdat ze niet kunnen worden
geïdentificeerd. Het verplicht chippen van honden geboren of ingevoerd na i april 2013 was een
goede eerste stap om dit probleem aan te pakken. Om het aantal zwerfdieren te beperken en
dierenleed te voorkomen is het gewenst om ook chipregistratie voor katten verplicht te gaan
stellen. Het overgrote deel van de zwervende huisdieren betreft immers katten. Waar honden
aangelijnd worden uitgelaten en op plekken waar ze los mogen uitrennen onder toezicht van hun
baas staan, komen katten juist niet aangelijnd en zonder toezicht op straat.
2)

Evenementen met dieren

Sinds 15 september 2015 is het verboden om met wilde zoogdieren op te treden, waaronder in
circussen. Het verbod spreekt zich alleen uit over evenementen met zoogdieren, maar niet over
evenementen met andere dieren. Wij zouden de bevoegdheid willen krijgen om in een
gemeentelijke verordening diverse vormen van evenementen met dieren te kunnen verbieden,
waaronder circussen met dieren, roofvogelshows, reptielenshows, kerststallen met dieren en
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reclame-uitingen met dieren. Wij hopen daarom dat de Rijksoverheid een onderzoek laat houden
naar de (on)geschiktheid van het gebruik van andere dieren bij evenementen. Het gaat ons in het
bijzonder om evenementen waar roofvogels en reptielen bij zijn betrokken en om dieren die op de
CITES-lijst staan.
3) Verkoop van dieren
Goede voorlichting van de verkoper van een dier aan de klant is van belang om een bewuste keuze
te kunnen maken voor de aanschaf. Die bewuste keuze begint bij goede voorlichting, onder
andere over de herkomst van een dier de kosten van (medische) verzorging en de manier waarop
een dier gehouden moet worden. Het is gewenst dat er voldoende bedenktijd wordt aangehouden
voordat een dier wordt aangeschaft. Op die manier worden innpulsaankopen voorkomen. Wij
vragen om een verdere aanscherping van de wettelijke eisen aan verkoop van dieren in
bouwmarkten, tuincentra en dierenwinkels. Dat geldt in het bijzonder voor de verkoop van
puppy's en kittens in dierenwinkels, waar de wettelijk verplichte socialisatie onvoldoende van de
grond komt.
4) Houden van dieren
In de wet Dieren is vastgelegd dat er lijsten komen waarop diersoorten staan die als huisdier
mogen worden gehouden. In 2015 is de positieflijst zoogdieren van kracht geworden. Wij zien die
lijst graag op korte termijn uitgebreid. Hiermee willen we bereiken dat reptielen, vogels en
amfibieën niet meer (of niet meer ondeskundig) mogen worden gehouden en dierenleed wordt
voorkomen. Wij pleiten met name voor beperkingen aan het houden van (gevaarlijke) diersoorten
die op de CITES-lijst staan. Daarnaast is het gewenst om een verplichte adresregistratie van
CITES-dieren bij te gaan houden, en dat gemeenten op basis hiervan inzicht kunnen krijgen op
welke plekken binnen de gemeente deze dieren worden gehouden. Met een positieflijst voor
(gevaarlijke) CITES-dieren kan worden voorkomen dat mensen gevaarlijke dieren kunnen gaan
houden zoals krokodillen en gifslangen, en met de verplichte registratie kunnen
overheidsinstanties controle uitoefenen.
Wij menen het welzijn van dieren met deze maatregelen te kunnen vergroten en hopen dat u uw
tijd in de Kamer wilt gebruiken om dit belangrijke onderwerp te adresseren.
Met vriendelijke groet,
Namens 36 portefeuillehouders dierenwelzijn,

Laurens Ivens
Wethouder Dierenwelzijn gemeente Amsterdam
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Burgemeesters
Amersfoort,

Lucas Bolsius

Uden,

Henk Hellegers

Vlissingen,

Bas van den Tillaar

Waalwijk,

Nol Kleijngeld

Werkendam,

Yves de Boer

Wethouders
Apeldoorn,

Mark Sandmann

Bergen,

Peter van Huissteden

Beverwijk,

Haydar Erol

Bodegraven-Reeuwijk, Laura Leijendekkers
Breda,

Paul de Beer

Castricum,

Marcel Steeman

Drimmelen,

Harry Bakker

Ede,

Willemien Vreugenhil

Eemnes,

Jan den Dunnen

Eindhoven,

Renate Richters

Emmen,

Jisse Otter

Groningen,

Mattias Gijsbertsen

Haaksbergen,

Annete Nijhuis

Heemskerk,

Aad Schoorl

Heiloo,

Elly Beens

Hilversum,

Nicolien van Vroonhoven

Huizen,

Janny Bakker

Lansingerland,

Simon Fortuyn

Noordwijk,

Dennis Selman

Rotterdam,

Joost Eerdmans

Son en Breugel,

Tom van den Nieuwenhuijzen

Stichtse Vecht,

Linda van Dort

Tiel,

Henk Driessen

Tilburg,

Mario Jacobs

Utrecht,

Paulus Jansen

Velsen,

Robert te Beest

Wageningen,

Dennis Gudden

Waterland,

Laura Bromet

Woerden,

Margot Stolk

Zuidhorn,

Henk Bakker
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