De nieuwe Wet dieren: stand van zaken
De nieuwe Wet dieren wordt al sinds 2009 voorbereid.
Deze wet zal een aantal andere wetten vervangen en
daarmee zal de wetgeving rondom (het houden van)
dieren vereenvoudigen en verbeteren. De planning
was dat de Wet dieren per 1 januari 2013 van kracht
zou gaan. Waarschijnlijk is dat de Wet dieren wel per
1 januari in werking zal treden, maar dat niet alle
daaronder hangende besluiten die datum redden.
De wet dieren bestaat uit besluiten die momenteel in
behandeling zijn. Op het moment van publicatie van het
Vakblad kan deze informatie gewijzigd zijn.
De huidige situatie
Momenteel gelden diverse wetten inzake het handelen
van mensen jegens dieren, elk vanuit hun eigen
specifieke invalshoek. De bekendste wetgeving voor
kinderboerderijen is de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren en de Diergeneesmiddelenwet. Daarnaast
zijn er ook voorschriften op Europees niveau.

Er wordt naar gestreefd om onderstaande besluiten met
ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden:

Besluit houders van dieren
In dit besluit worden de thans op basis van de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)
geldende regels omgezet die direct verband houden
met het houden van dieren. De onderwerpen
omvatten ondermeer de aanwijzing van de voor
productiedoeleinden te gebruiken dieren, de te
hanteren voortplantingstechnieken bij dieren, een
verbod op het gebruik van dieren als levend aas, het
scheiden van dieren, het verrichten van ingrepen bij
dieren door de houder, de verzorging en de huisvesting
van voor productiedoeleinden gehouden dieren etc.

Besluit diergeneeskundigen
Het Besluit diergeneeskundigen voorziet in
voortzetting van de huidige regels met betrekking tot
diergeneeskundigen.

De nieuwe situatie
Het doel van de wet dieren is om te komen tot een
samenhangend stelsel van regels die direct verband
houden met het gehouden dier. Hierbij gaat het om
landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en overige
gehouden dieren. Niet om wilde dieren en proefdieren.

Besluit dierlijke producten

Besluit gezelschapsdieren

Besluit diergeneesmiddelen

In dit besluit wordt onder meer beoogd misstanden bij
dierenfokkers en illegale handel in exotische diersoorten
aan te pakken. Zolang dit besluit niet in werking is
getreden, blijft het huidige honden- en kattenbesluit
1999 van kracht. Dit betekent dat er momenteel geen
regels ter verbetering van het dierenwelzijn voor de
bedrijfsmatige handel, fokkerij en opvang van andere
gezelschapsdieren dan honden en katten van kracht
zijn.

In het Besluit diergeneesmiddelen worden regels
gesteld voor de vergunning om een diergeneesmiddel
in de handel te brengen, het vervaardigen en de handel
in diergeneesmiddelen door fabrikanten, handelaren en
andere personen die diergeneesmiddelen verstrekken.

Dit besluit wordt naar verwachting in de loop van 2013
ingevoerd. Ook de invoering voor het verplicht chippen
voor honden is uitgesteld.
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In dit besluit worden regels over producten van dierlijke
oorsprong neergelegd. Dit besluit omvat regels over
vleeskeuring, de kwaliteit van dierlijke producten en
dierlijke bijproducten. Het gaat hier in grote lijnen over
het voortzetten van bestaande regels.

Besluit diervoeders
In het Besluit diervoeders worden de regels die
voortkomen uit tien Europese verordeningen in één
richtlijn ondergebracht. De regeling zal volledig
vergelijkbaar zijn met de thans geldende Regeling
diervoeders.

BRANCHEORGANISATIE:

Veranderingen in het Varkensbesluit
Als u varkens houdt, moet u zich houden aan de
regels van het Varkensbesluit. Deze regels gelden
ook voor hobbyhouders. Hieronder leest u meer
informatie over drie actuele onderdelen van het
Varkensbesluit die per 1 januari 2013 gelden:
verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen,
oppervlaktenormen en de spleetbreedte van
roostervloeren.
Het varkensbesluit geldt voor alle varkenshouders.
Voor kinderboerderijen en hobbyhouders zal vooral de
groepshuisvesting relevant zijn.

Groepshuisvesting verplicht
Met ingang van 1 januari 2013 is groepshuisvesting
verplicht. Het is dan niet meer toegestaan om drachtige
zeugen individueel te huisvesten, behalve in de dek- en
kraamstal. Groepshuisvesting wordt ingevoerd om het
welzijn van de zeugen te verbeteren. Deze Europese
verplichting is in 2003 al aangekondigd.
Uiterlijk vier dagen na dekken tot één week voor
werpen moeten drachtige zeugen in de groep worden
geplaatst. Voor drachtige zeugen in groepen geldt dat
de beschikbare vloeroppervlakte minimaal 2,25 m2 per
dier moet zijn, waarvan 1,3 m2 dicht moet zijn.
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Dit dichte deel moet een aaneengesloten deel zijn.
Het is dus niet toegestaan om een deel van de 1,3 m2
in de voerligbox te hebben en de rest erbuiten. Het
uitgangspunt is dat een varken comfortabel moet
kunnen liggen en over voldoende ligruimte op een
dichte vloer moet kunnen beschikken.

Oppervlaktenormen vloer
Voor de overige categorieën varkens gelden vanaf 1
januari 2013 onderstaande oppervlaktenormen per dier:
tot 15 kg: 0,20 m2
van 15 tot 30 kg: 0,30 m2
van 30 tot 50 kg: 0,50 m2
van 50 tot 85 kg: 0,65 m2
van 85 tot 110 kg: 0,80 m2
meer dan 110 kg: 1,0 m2

Spleet- en balkbreedte betonnen roostervloer
In Nederland is het verplicht om gespeende varkens,
gebruiksvarkens en niet in een groep gehouden
gelten of zeugen te huisvesten op een vloer waarvan
40% dicht is. De spleetbreedte mag 18 of 20 mm zijn.
Daarnaast moet de balkbreedte van de roosterbalken
van een betonroostervloer in een stal bestemd voor
gebruiksvarkens, gelten na dekking en zeugen ten
minste 80 mm zijn.
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