Regeerakkoord 2021
Vanuit de kleinschalige en hobbymatige dierhouderij hebben wij de volgende bijdrage opgesteld.
Evaluatie Wet dieren
In 2020 zijn de resultaten gepubliceerd van de evaluatie Wet dieren en amendementen PvdD
Een aantal vragen/toezeggingen/kwesties springen daaruit naar voren.
• Wat wordt verstaan onder de intrinsieke waarde van het dier?
• Toezegging om een afwegingskader te ontwikkelen om het belang van het dier af te wegen
• Dierenmishandeling en doden van hobbydieren (amendement PvdD)
• Huisvestingssysteem en natuurlijk gedrag (amendement PvdD)
• Huis- en hobbydierlijst: welke dieren mogen in Nederland gehouden worden.
Inbreng KleindierNed, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en kleinschalige
varkenshouders (ruim 50.000 georganiseerde houders)
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Dierenwelzijn en diergezondheid zijn belangrijke maatschappelijke waarden
Ondersteuning burgerinitiatief K.N.V. Ornitophilia.
Deze waarden zijn het uitgangspunt voor de kleinschalige en hobbymatige dierhouderij
Het moet mogelijk blijven om kleinschalig en hobbymatig dieren te fokken/kweken. Deze
dierhouderij draagt bij aan biodiversiteit en instandhouding van zeldzame rassen en soorten.
Zonder fokkers geen rassen en soorten meer.
Om te kunnen fokken/kweken zijn randvoorwaarden vereist.
Het fokken en kweken van rassen en soorten gaat onvermijdelijk gepaard met selectie. Dit
vereist dat:
o Individuele houders moeten voor het behoud van de noodzakelijke genetische
variatie fokmateriaal eenvoudig kunnen uitwisselen zeker ook met houders in andere
lidstaten (vooral bij zeldzame soorten en rassen)
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Dieren van individuele houders waarmee niet verder gefokt wordt moeten van
eigenaar kunnen wisselen zonder direct als bedrijfsmatig te worden aangemeld
o Pluimvee, duiven, eenden en konijnen moeten gedood en geslacht kunnen worden
voor eigen huishoudelijke consumptie
o Thuisslacht voor eigen consumptie mogelijk moet blijven en kleinschalige slachterijen
en poeliers weer mogelijk worden
Een bezinning is nodig op de huis-en hobbydierlijst voordat verder gegaan wordt met deze
lijst voor andere dieren dan de zoogdieren. De aanpak om via deze lijst schade als gevolg van
dierhouderij aan dier en mens te voorkomen blijkt juridisch niet eenvoudig. Op basis van
Europees recht moet wetenschappelijk aangetoond worden dat een dier niet gehouden kan
worden. Gelet op het gegeven dat er duizenden soorten dieren in Nederland gehouden
worden die lang niet allemaal bij de overheid bekend zijn, zijn wij bevreesd dat vele dieren
niet op deze lijst zullen komen die verder probleemloos in Nederland gehouden worden. Wij
worden daarin bevestigd door ervaringen in het buitenland. Onze fokkerij organisaties
werken met houderijrichtlijnen. Wij pleiten daarom de insteek van deze houderijrichtlijnen.

De ras- en fokverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijk functie voor meer dan
50.000 Nederlanders die zijn georganiseerd in onze sociale verbanden. Denk aan het sociale
contact, de lichamelijke beweging het voorkomen van eenzaamheid.

