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Buren, 23 april 2021 
 
 
Geachte mevrouw Schouten, 
 
 
 
De NWPP heeft op 2 februari 2021 aan een medewerker van het Ministerie van LNV Directie 
Agroketens en Dierenwelzijn een document aangeboden over het verantwoord doden van 
dieren in de dierliefhebberij. Het document zou ook aangeboden worden aan de Directeur 
Agroketens en Dierenwelzijn, maar dit is er niet van gekomen door de recente wisseling in 
directie. 
 
Het eerder dit jaar door de NWPP aangeboden document is opgesteld n.a.v. de uitzending 
van EénVandaag op 30 maart 2019. In deze uitzending werd getoond dat gezelschapsdieren 
om onjuiste redenen en op onjuiste wijze werden gedood. U heeft als reactie hierop in het 
vragenuurtje aangegeven aan de Tweede Kamer dat u met de sector hierover in gesprek wil. 
Wij hebben direct aangeboden om met u in gesprek te gaan. Tot een gesprek is het helaas 
nog niet gekomen. De stikstofcrisis en andere prioriteiten waren hier debet aan. Graag 
bieden wij dit document nu ook aan u aan en hopen dat wij alsnog in gesprek komen. 
 
Ons uitgangspunt is dat gezelschaps- en hobbydieren niet gedood worden tenzij voor 
consumptie of vanwege ondraaglijk lijden of andere ernstige gezondheidsredenen die 
het welzijn van het dier aantasten.  
 
Het doden zelf moet op verantwoorde wijze geschieden. Dit hebben wij uitgewerkt in het 
bijgesloten document. 
 
Wij hopen dat u het amendement wilt ontraden dat door Dhr. Wassenberg van de Partij voor 
de Dieren op 21 april 2021 in het plenaire debat is ingetrokken, maar in mei opnieuw zal 
worden ingediend. . 
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De effecten van dit amendement strekken ons inziens verder dan alleen uitvoering en 
handhaving, zoals u het formuleerde tijdens het debat van 21 april 2021. Als fokkers van 
gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren geen dieren meer mogen 
doden ten behoeve van consumptie of vanwege ondraaglijk lijden of andere ernstige 
gezondheidsproblemen die het welzijn van het dier of andere aanwezige dieren aantasten 
komt de hobbydierhouderij in de knel. Dat merken wij nu al bij het verbod op het doden van 
ganzen. Pluimveerassen, waaronder zeldzame huisdierrassen als de Twentse landgans, zijn 
gedomesticeerde rassen. Deze rassen zijn gedomesticeerd voor het gebruik van de 
producten en niet om deze dieren voor het leven te houden. Bij het fokken maakt de houder 
een selectie van vitale dieren om mee verder te fokken. Daarmee wordt de soort op een 
verantwoorde manier in stand gehouden en zal er geen degeneratie optreden. De overige 
dieren gaan naar liefhebbers of worden geconsumeerd. Dat laatste zou ook moeten gelden 
voor de Twentse landgans, maar is niet meer mogelijk omdat er een  verbod op het doden 
van ganzen is. Dit verbod op het doden van ganzen is gekomen om het zogenaamde 
‘ganzen trekken’ uit te bannen.  
 
Bij het fokken worden onvermijdelijk ook dieren geboren met een erfelijk gebrek. Als dat 
ernstig is, zal het dier zich niet kunnen handhaven en dan zijn wij gewend om deze dieren 
zelf uit hun lijden te verlossen. Uiteraard moet het doden in deze gevallen zorgvuldig 
gebeuren, zoals uitgelegd in ons document. 
 
Wij distantiëren ons van de praktijk dat dieren vanwege een ‘verkeerd kleurtje’ gedood 
worden. Dat is contrair het beleid van de aangesloten organisaties. 
 
 
Als laatste willen wij u mededelen dat  de NWPP inmiddels is doorontwikkeld tot de 
organisatie KleindierNed. In deze en toekomstige correspondentie zullen wij daarom de 
naam KleindierNed gebruiken.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Voorzitter KleindierNed 
Ing. Sible Westendorp DVM  
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