Wet h o u de r I v e ns – A m st er da m:

“Dierenwelzijn is ons
Amsterdam wil graag dat het dierenwelzijn in onze hoofdstad op een zo hoog mogelijk
niveau ligt. Ook in de dierenspeciaalzaken en tuincentra met een afdeling dier. Daarom vroeg de gemeente of Dibevo onderzoek wilde doen naar de verkoop van dieren in
Amsterdamse winkels. Hierbij was het de bedoeling dat de winkels – op kosten van de gemeente Amsterdam – getoetst werden volgens de normen van het branchekwaliteitskeurmerk Dierbaar. Het logische antwoord van Dibevo op die vraag? “Ja, dat doen wij graag!”
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baar-inspecteur Ronald Bergsma en de uitkomst was positief: Met het welzijn van de
dieren in Amsterdamse dierenspeciaalzaken
blijkt het prima gesteld; een feit dat ook de
wethouder Laurens Ivens verheugt. Het Dibevo
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Wat was de reden van uw verzoek om
een Dierbaar-check uit te voeren bij
Amsterdamse winkels?
Ivens: “Als gemeente Amsterdam hebben we de
ambitie om het dierenwelzijn waar mogelijk te
verbeteren. Daartoe zijn in de april 2016 door de
gemeenteraad vastgestelde Agenda Dieren 20152018 doelstellingen en actiepunten opgenomen.
Een van de 53 actiepunten is om dierenwinkels
te stimuleren om te voldoen aan de dieren-

wordt gecontroleerd of het dierenwelzijn in
orde is, en dat er nadrukkelijk op wordt gewezen aan welke eisen moet worden voldaan, en
welke tekortkomingen er bij controle worden
geconstateerd.”

Zijn er in het verleden misstanden
geweest in Amsterdamse winkels, met
betrekking tot dierenwelzijn? En zo ja:
welke?
“Misstanden bij dierenwinkels zullen niet
automatisch bij de gemeente gemeld worden.

welzijnseisen van de brancheorganisatie. Voor
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Laurens Ivens

 Dierbaar”
Wat zou er volgens u moeten gebeuren?
“Uit de inspectie door Dibevo blijkt dat in dierenwinkels meer nadruk kan worden gelegd
op het geven van uitgebreide mondelinge én
schriftelijke de voorlichting voorafgaand aan
de aanschaf van dieren. Daarmee worden
potentiële kopers er bewust van gemaakt dat
er na de aanschaf bij het (onder)houden van
een dier allerlei en vaak langdurige zorgverplichtingen en kosten voor voer, huisvesting
en medische zorg meekomen. Als gemeente
zouden wij graag zien dat er – om impulsaankopen voorkomen – enige bedenktijd komt
tussen moment van voorlichting en de aanschaf van dieren. Dat kan de gemeente echter
niet voorschrijven, wij pleiten hiervoor bij de

Mooi initiatief
“Een mooi initiatief van een wethouder dierenwelzijn die zijn taak serieus neemt en
het niet alleen maar laat bij een beleidsnota”, zegt Dibevo-voorzitter Joost de Jongh.
“Met zulke wethouders werken wij graag samen voor dat ene doel: het verhogen van
het welzijn van gezelschapsdieren. Frappant vond ik dat uit de rapportage bleek dat bij
een aantal winkels de vakbekwaamheidspapieren nog niet in orde waren. En dat terwijl wij al vanaf 2015 steeds weer berichten dat ondernemers dat echt moeten regelen.
Daar zijn tegenwoordig bij opleidingsinstituten als het HKI in Bunnik en Aeres in Barneveld alle mogelijkheden voor. Door toedoen van Dibevo, bijvoorbeeld het punt van
stagelopen, zijn die opleidingen in een aanvaardbaar tijdsbeslag goed te halen. Maar
dan moet die ondernemer, of een van zijn medewerkers dat wel doen. Want de bijl valt
onherroepelijk in 2020.”

rijksoverheid. Daarnaast is regelmatige inspectie van het dierenwelzijn in winkels die dieren
verkopen gewenst. Daarom is het goed als deze
dierenwinkels het keurmerk Dierbaar behalen.”

Wat vindt u van de bevindingen van Dibevo?

meer verkoopt. Er is nog maar één winkel die
dat doet. Voor de aanschaf daarvan kan men
immers beter terecht bij de asielen en fokkers.

gratis consult naar de dierenarts kunnen. Hoe gaat het met dat project?
“In januari 2016 is er in Amsterdam een pilot

De verkoop van siervissen, siervogels, kleine

van start gegaan waarbij minima met een

geen dieren. Bij de winkels die wel dieren verko-

knaagdieren en terrariumdieren zie ik liever

Stadspas gratis een consult voor één huisdier

pen is gelukkig uit de inspectie gebleken dat er

gebeuren in dierenspeciaalzaken waar men

bij een dierenarts kunnen krijgen. Alle die-

wordt voldaan aan de gestelde eisen van dieren-

hierin is gespecialiseerd en deskundig advies

renartsen in Amsterdam doen hieraan mee.

“Een groot deel van de dierenwinkels verkoopt

welzijn. Wel is gebleken dat 6 van de 20 winkels

kan geven. Dat is veel beter dan de ongeregu-

Na evaluatie van de pilot is de regeling sinds

die dieren verkopen nog niet voldoen aan de in

leerde aanschaf via Marktplaats waarbij geen

september 2016 verruimd en voortgezet. Naast

2020 verplichte eisen van vakbekwaamheid. In

controle op dierenwelzijn plaatsvindt.”

een gratis consult worden honden, katten en

Is uw mening / antwoord op bovenstaande vraag veranderd naar
aanleiding van ons rapport?

gistratie, wordt een bijdrage gegeven voor het

het Besluit Houders van Dieren van 5 juni 2014
werd voor nieuwe verkooppunten van dieren
direct de eis gesteld dat ze moeten beschikken
over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor
bestaande verkooppunten geldt deze eis pas
vijf jaar na inwerkingtreding van deze eis. Opleidingscentra bieden al enige tijd opleidingen aan
om de juiste diploma's te behalen. Wie in 2020
nog niet aan de eisen van vakbekwaamheid voldoet, zal moeten gaan stoppen met de verkoop

“Nee, ik ben eigenlijk wel blij met deze uit-

kosten. Medisch noodzakelijke vervolgbehan-

Hoe ziet u de toekomst van de
huisdierenbranche in relatie tot het
houden van huisdieren?

men in het bezit zijn van een Stadspas voor

“Maatschappelijk komen er steeds meer bezwaren
tegen bijvoorbeeld het houden van terrariumdie-

ma nog niet hebben en dieren willen blijven ver-

ren. De rijksoverheid werkt aan een positieflijst.

kopen het nu snel moeten gaan halen.”

Dat kan er toe gaan leiden dat een deel van de

dierenwinkel in Amsterdam honden en katten

een bijdrage voor noodzakelijke medische
delingen maken deel uit van de regeling. Om

belangrijk is dat de ondernemers die het diplo-

“Ik ben blij verrast dat al bijna geen enkele

onvruchtbaar maken, en geeft de gemeente

komsten.”

van dieren. Ik ben het met Dibevo eens dat het

Vindt u dat dierenspeciaalzaken dieren
moeten kunnen blijven verkopen?

konijnen verplicht voorzien van chip en chipre-

diersoorten niet meer mag worden gehouden.”

In de ‘Agenda Dieren 2015-2018 - Een
diervriendelijk Amsterdam’ is een pilot
opgenomen waarbij minima voor een

voor de hulp in aanmerking te komen moet
minima. Het gaat daarbij om huishoudens met
een gezinsinkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau en een laag vermogen.”

Komt u weleens in een dierenspeciaalzaak? Heeft u huisdieren?
“Ik heb afgelopen november afscheid moeten
nemen van mijn kat Siggie. We waren al 19 jaar
bij elkaar dus dat was erg verdrietig. Ik heb nu
geen huisdier, dus momenteel kom ik niet in

een dierenspeciaalzaak.” ←
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