Directie Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn
Prins Clauslaan 8, 's Gravenhage
Kamer Boom 4
Postbus 20401
2500 EK 's Gravenahge
www.rijksoverheid.nl/eleni

Moties

Datum
23 februari 2012

Bijlage nummer

Onze referentie
253058

3

Horend bij
Datum

23 februari 2012

Kamerstuk

Indiener

Motie

TK 26991-296

Gerven, van
H.P.J. (SP)

Transport: Verzoekt de regering voor eind 2011 het aantal
langeafstandsveetransporten dat niet voldoet aan de eis
van maximaal 500 kilometer of 8 uur, substantieel te laten
afnemen; verzoekt de regering tevens voor transport de
transportcondities trapsgewijs op te schroeven naarmate
het transport langer duurt; verzoekt de regering voorts
voor eind 2011 het aantal misstanden bij diertransport
substantieel te laten afnemen en daarover de Kamer
jaarlijks te rapporteren.

TK 26991-299

Gerven, van
H.P.J. (SP)

Transport: Verzoekt de regering, in te zetten op moderne
hulpmiddelen bij de controle en daarbij binnen afzienbare
tijd te streven naar 100% GPS op diertransport en een
brede toepassing van moderne hulpmiddelen als
permanente webcams bij slachterijen.

TK 26991-303

Thieme, M.L.
(PvdD)

Transport: Verzoekt de regering, ten aanzien van controle
op diertransporten, heldere en afrekenbare doelstellingen
te formuleren en de Kamer hierover binnen drie maanden
te informeren.

TK 32500 XIII-108

Graus, D.J.G.
(PVV) Helder,
L.M.J.S. (PVV)

Mishandeling: Verzoekt de regering, zwaardere straffen in
te stellen voor daders van dierenmishandeling en/of
-verwaarlozing.

Kamerbrief minister van
V&J inzake Dierenpolitie;
TK 29628, nr. 275

TK 32500 XIII-110

Graus, D.J.G.
(PVV)

Stalbranden: Verzoekt de regering, tot het opstellen van
een stalbrandpreventieplan in samenwerking met
brandweer, veehouders en verzekeringsmaatschappijen.

Kamerbrief Actieplan
Stalbranden; TK 33000 XIII
nr. 154

Mishandeling: Verzoekt de regering, zwaardere bestraffing
mogelijk te maken voor daders van mishandeling van
politiedieren

Opgenomen in basis
dierenwelzijn- en
diergezondheidsbeleid
(NDD hoofdstuk 2)
Kamerbrief minister van
V&J inzake Dierenpolitie;
TK 29628, nr. 275

TK 32500 XIII-113

Graus, D.J.G.
Helder,
L.M.J.S. (beide
PVV)
Koopmans,

Afgedaan met /
opgenomen in
Opgenomen in Speerpunt
6: Verbeteren van
transport
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Directie Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn

Datum
23 februari 2012
Onze referentie
253058

Kamerstuk

Indiener

Motie

Afgedaan met /
opgenomen in

Antibiotica: verzoekt de regering, met de LTO, dierenartsen
en dierenbescherming afspraken te maken over
preventieve gezondheidsmaatregelen teneinde
diergezondheid te bevorderen en antibioticagebruik
volgens voorbeeld van de "best practices" zeer substantieel
te verminderen en hier in oktober dit jaar de Kamer over te
informeren; verzoekt de regering, verplicht periodiek
preventief bedrijfsbezoek een centraal onderdeel van dit
plan te laten zijn.

Kamerbrief Antibiotica
veehouderij:
TK 29683 Nr. 106

G.P.J. (CDA)
TK 29683-74

Gerven, van
H.P.J. (SP)
Arib, K. (PvdA)

TK 29683-77

Gerven, van
H.P.J. (SP)
Arib, K. (PvdA)

Antibiotica: verzoekt de regering, verplichte openbare
registratie in te stellen voor antibioticum uitgifte door
dierenartsen.

TK 29683-81

Gerven, van
H.P.J. (SP)
Arib, K. (PvdA)

Antibiotica: verzoekt de regering, dit register uit te breiden
tot farmaceutische bedrijven in de diergeneeskunde.

TK 29683-87

Wiegman-van
Meppelen
Schepppink,
E.E. (CU)

Antibiotica: verzoekt de regering, in deze visie concrete
reductiedoelstellingen op te nemen, evenals voorstellen
voor handhaving en consequenties voor veehouders en
dierenartsen als de normen niet gehaald worden, en aan te
geven hoe de positie van de dierenarts als
gezondheidscoach en -adviseur versterkt kan worden.

TK 29683-88

Wiegman-van
Meppelen
Schepppink,
E.E. (CU)

Kennis: Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (29683,
nr. 88) waarin de regering wordt verzocht in te zetten op
versterking van de kennisdeling tussen ondernemers en
dierenartsen, reeds beschikbare (praktijk)kennis breed en
makkelijk toegankelijk te maken en samenwerking tussen
de Faculteit Diergeneeskunde, de GD en WUR te
stimuleren.

TK 29683-89

Veldhoven, S.
(D66)

Antibiotica: verzoekt de regering, om in het belang van
zowel de volksgezondheid als het gelijk speelveld voor
Nederlandse bedrijven, in Brussel aan te dringen op een
aanpassing van de Vleeskuikenrichtlijn om de onbedoelde
prikkel tot meer antibioticagebruik weg te nemen.

TK 29683-92

Ormel, H.J.
(CDA)

Antibiotica: verzoekt de regering, "freeridergedrag" tegen
te gaan door vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Wet Dieren ervoor te zorgen dat het registreren van het
gebruik van diergeneesmiddelen algemeen verbindend
wordt verklaard

Opgenomen in basis
dierenwelzijn- en
diergezondheidsbeleid
(NDD hoofdstuk 2) en
onderdeel van Speerpunt
3: Positie Dierenarts
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Directie Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn

Datum
23 februari 2012
Onze referentie
253058

Kamerstuk

Indiener

Motie

TK 32658-14

Ouwehand, E.
(PvdD)

Doden: Verzoekt de regering een verbod in te voeren op
het doden van palingen middels een zoutbad en
regelgeving te ontwikkelen voor bedwelming voorafgaand
aan de slacht

TK 26991-287

Gerven, van
H.P.J. (SP)
Smits, M. (SP)

Doden: Verzoekt de regering tevens, de toepassing en
ontwikkeling van alternatieve, minder dieronvriendelijke
dodingsmethoden te bevorderen

TK 28973-56

Wiegman-van
Meppelen
Schepppink,
E.E. (CU)

Verzoekt de regering een afwegingsmodel voor dierbeleid,
zoals bedoeld in het advies van de Raad voor
Dierenaangelegenheden, nader uit te werken en de Kamer
te informeren over de inhoud en voorgenomen wijze van
toepassing van dit afwegingsmodel

Is uitgevoerd in de
toelichting op de Wet
Dieren

TK 33000 XIII-127

Graus, D.J.G.
(PVV)

Opgenomen in Speerpunt
1: Tegengaan van
mishandeling en
verwaarlozing van dieren

TK 28286-474

Ouwehand, E
(PvdD), c.s.

Transport: Verzoekt de regering zowel niet gecertificeerde,
binnenlandse freeriders als buitenlandse veetransporteurs
welke keer op keer in opspraak komen met ontoelaatbare
vormen van dierenmishandeling, te straffen door middel
van een onmiddellijk transportverbod op Nederlandse
bodem en inbeslagname van de transportdieren ter
voorkoming van dierenleed, oneerlijke concurrentie voor
de welwillenden en ter verkrijgen van een gelijk speelveld
Fokkerij: Verzoekt de regering de door de RDA
geformuleerde kaders voor de fok van honden en andere
dieren op te nemen in de aangekondigde AMvB
gezelschapsdieren die het bestaande Honden- en
kattenbesluit zal vervangen

TK 28286-480

Gerven, van
H.P.J. (SP)

Afgedaan met /
opgenomen in
Opgenomen in Speerpunt
7: Doden
Landbouwhuisdieren

Kamerbrief “Visie op de
fokkerij”, TK 28286 nr. 525
Opgenomen in Speerpunt
4: Aanpakken van
misstanden in de fokkerij
Kamerbrief “Visie op de
fokkerij”, TK 28286 nr. 525

Fokkerij: Verzoekt de regering met een voorstel te komen
voor een verbod op doorfok die resulteert in
dierenwelzijnsproblemen;
Verzoekt de regering dit van toepassing te laten zijn op
Opgenomen in Speerpunt
zowel gezelschapsdieren als dieren die voor productie
4: Aanpakken van
worden gehouden;
misstanden in de fokkerij
Verzoekt de regering hierbij fokkers een
populatiebeheersplan te laten opstellen en voor te laten
leggen aan een toetsingscommissie van onafhankelijke
deskundigen;
Verzoekt de regering hierbij in te zetten op biologisch
normale percentages die lijden aan erfelijke defecten;
Verzoekt de regering overselectie en inteelt hierbij aan te
pakken en dus de inzet van fokdieren te beperken naar
biologisch gezonde percentages;
Verzoekt de regering hierbij de mogelijkheid van een
tentoonstellings-, keurings- en fokverbod voor doorgefokte
dieren te bezien
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Agroketens en Dierenwelzijn

Datum
23 februari 2012
Onze referentie
253058

Kamerstuk

Indiener

Motie

Afgedaan met /
opgenomen in
Opgenomen in Speerpunt
7: Doden
Landbouwhuisdieren

TK 31571, nr. 14

Ouwehand, E
(PvdD)

Verzoekt de regering binnen zes maanden met een plan
van aanpak te komen om de huidige slachtpraktijk te
verbeteren.

TK 31571, nr. 13

Gerven, van
H.P.J. (SP)

Verzoekt de regering de kantelbox in slachterijen zo snel
mogelijk te verbieden.

Kamerbrief van 23 februari
2012 inzake Moties en
Toezeggingen

TK 32658, nr. 14
(aanvulling TK
26991, nr. 287)

Ouwehand, E
(PvdD)

Verzoekt de regering een verbod in te voeren op het doden
van palingen middels een zoutbad en regelgeving te
ontwikkelen voor bedwelming voorafgaand aan de slacht.

Kamerbrief Dierhouderij;
TK 28286, nr. 540

TK 28286, nr. 534

Ouwehand, E, Verzoekt de regering, het houden van ooievaars als
Thieme (PvdD) huisdier onmogelijk te maken, bijvoorbeeld in het kader
van de nog in te voeren positieflijst.

Kamerbrief van 23 februari
2012 inzake Moties en
Toezeggingen

TK 28286, nr. 473

Ouwehand, E
(PvdD), c.s.

Verzoekt de regering de Sectorraad Paarden op te dragen
hun welzijnsplan voor 1 mei 2011 te presenteren;
Verzoekt de regering de Kamer uiterlijk op 14 mei 2011 te
informeren over de (vervolg)stappen die zij zal zetten om
het welzijn van paarden en pony’s te waarborgen.

Kamerbrief Paarden; TK
28286, nr. 508

TK 28973, nr. 72

Ouwehand, E
(PvdD)

Verzoekt de regering, verbetervoorstellen te doen voor de
opslag van in beslag genomen dieren;
Spreekt uit dat in beslag genomen dieren nooit terug de
handel in mogen gaan als (slangen)voer

Kamerbrief Verzamelbrief
Moties en Toezeggingen;
TK 28286, nr. 540
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