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Stand van zaken motie en toezegging m.b.t. de NVWA

Geachte Voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie van Gerven (TK 26991, nr 299)
over het gebruik van moderne hulpmiddelen bij controle. Alsmede over het onderzoek naar
het euthanaseren van wrak vee.
Gebruik van moderne hulpmiddelen bij controle van diertransporten en slachterijen
In mijn brief van 21 december 20121 heb ik u gemeld dat onderzocht wordt op welke wijze
cameratoezicht op slachthuizen behulpzaam kan zijn bij de controle op slachthuizen. Hierbij is
het hele proces van toezicht en controle van de NVWA op dierenwelzijn onderzocht vanaf het
primair bedrijf tot aan het transport van dieren en/of de slacht van dieren.
Camerabeelden kunnen het toezicht ondersteunen met informatie en bewijsmateriaal.
Voorbeelden zijn bij het op- en uitladen van dieren en bij het doden van dieren ten behoeve
van de slacht. Ook het plaatsen van camera’s waar de NVWA niet aanwezig is voor toezicht,
zoals bij het opladen van pluimvee, zou bruikbare informatie voor de handhaving door de
NVWA kunnen opleveren. Cameratoezicht heeft daarmee een meerwaarde voor het toezicht
van de NVWA, als aanvulling op de fysieke controle.
Omdat cameratoezicht kan bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht en het verhogen van
naleving dierenwelzijn zal ik met de sector bespreken om in het kader van diertransporten en
slachterijen een aantal pilots op te starten.
Onderzoek wrak vee
Zoals toegezegd (TK 26991 nr. 331) informeer ik u over mogelijke oplossingen voor wrak vee
op het erf. Ik heb aanvullend onderzoek gestart naar mogelijkheden om deze dieren op een
welzijnsvriendelijke wijze door de houder te laten euthanaseren. Het onderzoek zal eind 2013
zijn afgerond.
Ik onderzoek tevens in hoeverre een mobiele slachtunit een onderdeel kan gaan uitmaken van
het reguliere slachtproces voor het doden van halfwilde dieren, zoals heckrunderen.
Ik informeer u over beide onderzoeken eind 2013.
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