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Wet dieren (Stb 2011, 345)
Luuk Boerema, Bestia et Lex te Darp

So… What’s new?
Programma
1. Introductie
2. Opzet en doel Wet dieren
3. Wijzigingen tov Gwwd
5. Wat moeten studenten weten?
6. Productiedieren
7. Gezelschapsdieren
Discussie
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Met Wet dieren wordt beoogd:
•Integrale normstelling
•Herijking normstelling
•Vorm: Kaderwet (mat. normstelling in AMvB’s en
uitvoeringsregelingen)

In de Wet dieren worden de volgende wetten
gebundeld:
- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
- Diergeneesmiddelenwet
- Wet op de dierenbescherming
- Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde
1990
- Kaderwet diervoeders
- Deels: Landbouwwet en Landbouwkwaliteitswet

2

30-9-2013

Met de wet worden vereenvoudigingen,
verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd,
waaronder:
-invoering van één handhavingsstelsel en één
‘toestemmingen’stelsel;
-invoering van de bevoegdheid tot het opleggen van
bestuurlijke boeten;
- snellere en slagvaardiger uitvoering of
implementatie van Europese regelgeving.

-Erkenning ‘intrinsieke waarde van het dier’ in
wet (ipv MvT) en ‘zorgplicht’ voor dieren
Basis : vijf ‘vrijheden’ van Brambell (1965), art
1.3 lid 2 en 3 Wet dieren
Dieren zijn vrij:
a. van dorst, honger en onjuiste voeding;
b. van fysiek en fysiologisch ongerief;
c. van pijn, verwonding en ziektes;
d. van angst en chronische stress;
e. om natuurlijk gedrag te vertonen.
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WAT MOETEN

STUDENTEN WETEN?

Wet dieren is meer dan welzijnswet
 Materiële normen in AMvB’s en regelingen
 Dier of ding?(dier is geen zaak meer… bk 3 art.
2a BW)
 Maatschappelijke context van normstelling, zorg
voor dieren en dierenwelzijn
 Wereldmarkt, Europa, Nederland
 Verhouding tot andere normstelling


WAT MOETEN

STUDENTEN WETEN?

Productiedieren en welzijnsregels
 Dierenwelzijn onderdeel streven naar duurzame
ontwikkeling
 Conflicterende doelen/definities?
 Totstandkoming normen (markt/lobby/politiek)
 Wettelijk niveau welzijn is ‘ondergrens’
 Bovenwettelijk niveau welzijn: markt
(ketenbeheer, private normstelling)
 Iedereen biologisch?
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WAT MOETEN

STUDENTEN WETEN?

Gezelschapsdieren en welzijnsregels
 Menselijke maat?
 Totstandkoming normen (markt/lobby/politiek)
 Wettelijke details, of globale normstelling?
 Besluit gezelschapsdieren
 Rol en verantwoordelijkheid
branche/fokkerij/houdersverenigingen
 Gids Goede Praktijken etc.


DISCUSSIE:



De student moet vooral leren omgaan met de
grilligheid van de samenleving; de voortdurende
verandering van de maatschappelijke en
juridische werkelijkheid waarbinnen hij zal
moeten functioneren en zijn weg zal moeten
vinden; dit vergt kennis maar vooral vaardigheid
en kwaliteiten die op het HBO moeten worden
aangeleerd.
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