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Geachte Voorzitter,
Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het
zwanendriften (ingezonden 18 maart 2013 kenmerk 2013Z05348).
1
Kunt u bevestigen dat de ontheffing die in 2008 afgegeven is aan een
zwanendrifter op grond van artikel 34 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren voor het houden en doden van zwanen afloopt op 31 maart 2013 en dat
het na deze datum niet langer toegestaan is om zwanen te houden voor
productie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Ja.
2
Houdt u zich aan de belofte dat u vanaf 1 april 2013 geen ontheffingen meer zult
afgeven aan zwanendrifters voor het houden van zwanen voor productie?
(Kamerstuk 29 446, nr. 82) Zo ja, zullen er na 1 april 2013 nog zwanendrifters
actief zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Ja, er zullen geen ontheffingen meer worden verleend. Het is mogelijk dat er ook
na 1 april 2013 nog zwanendrifters actief zullen zijn. De zwanen kunnen worden
gehouden als siervogels. Voor deze manier van houden is geen ontheffing vereist.
Het leewieken van de vogels, dat nodig is om ze te kunnen houden, is na 2018
niet meer toegestaan.
3
Zijn er in 2012 inderdaad onverwachtse controles bij zwanendrifters uitgevoerd
zoals in uw brief staat aangegeven? Zo ja, hoeveel controles zijn er uitgevoerd en
zijn hier overtredingen bij vastgesteld? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Ja. In 2012 zijn twee controles uitgevoerd. Daarbij zijn door de NVWA geen
overtredingen vastgesteld.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Pagina 2 van 2

