Besluit van ……… , houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een
aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

(11 november 2020)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr.
WJZ………….;
Gelet op artikel 2.1, derde en vijfde lid, van de Wet dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
………, nr. WJZ……….;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Aan artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h.

het gebruik van apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te
geven, met uitzondering van:
1°.
het gebruik daarvan bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige
handelingen;
2°.
het gebruik daarvan in de uitvoering van de taak van de politie of de politietaken
van de Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 3, onderscheidenlijk artikel 4,
van de Politiewet 2012, in de uitvoering van de taken van de krijgsmacht, bedoeld
in artikel 97 van de Grondwet, in de uitvoering van een overheidstaak in het kader
van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel
of bij het trainen ten behoeve van de uitvoering van deze taken door de betrokken
overheidsorganisatie, voor zover het met dat gebruik beoogde doel dit
rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt;
3°.
het gebruik van elektrische afrastering.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

