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Geachte Voorzitter,
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij op 22 april jl.
verzocht om een afschrift van mijn antwoord op de brief van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inzake het doden van gezelschapsdieren
door de eigenaar.
Bij deze brief doe ik u een afschrift van de brief aan de KNMvD toekomen.
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Geachte heer Hellebrekers,
In uw brief van 3 april 2009 meldt u met interesse te hebben kennisgenomen van mijn
antwoord op de vragen van het lid Dibi over het doden van dieren onder de Wet Dieren
van 23 maart 2009 (Aanhangsel Handelingen II 2008-2009, nr. 2076). In reactie hierop
brengt u het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) onder mijn aandacht. Dit standpunt houdt in dat het doden
van gezelschapsdieren door hun eigenaar, wat momenteel onder voorwaarden is
toegestaan, zo snel mogelijk verboden moet worden.
Het doden van dieren is een onderwerp dat in de nota naar aanleiding van het verslag bij
het wetsvoorstel Wet dieren (Kamerstukken II 2008-2009, 31389, nr. 9) aan de orde komt.
Naar aanleiding hiervan zal, naar mag worden verwacht, in de Tweede Kamer de discussie
over het doden van dieren worden gevoerd.
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Voor dieren die niet voor productiedoeleinden worden gedood, bevat het wetsvoorstel
een zogenoemd ‘nee-tenzij beginsel’: deze dieren mogen niet worden gedood in andere
dan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Deze gevallen zullen in de
uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren worden opgenomen.
Specifieke voorwaarden waaronder het doden van dieren is toegestaan, zijn niet in het
wetsvoorstel Wet dieren opgenomen. In het kader van de uitvoeringsregelgeving van de
Wet dieren zal worden overwogen of het wenselijk dan wel noodzakelijk is de vigerende
voorwaarden aan te scherpen, Uiteraard zal daarbij ook uw standpunt worden betrokken.
De Wet dieren en de daarop te baseren uitvoeringsregelgeving biedt bij uitstek de
gelegenheid deze discussie te voeren. Er zal dan ook nader contact met u worden
opgenomen om hierover verder te kunnen spreken.
Ik zie echter op dit moment onvoldoende aanleiding om, vooruitlopend op de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet dieren en het opstellen van de
uitvoeringsregelgeving voor die wet, het doden van gezelschapsdieren door hun eigenaar
te verbieden.
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Een afschrift van deze brief zend ik op verzoek van de Vaste Commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

